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RESUMO 
 
 
 

 
O hóquei sobre patins é uma modalidade desportiva muita praticada em 

alguns países e totalmente desconhecida em outros. A velocidade da patinação é 

considerada, entre os aspectos técnicos do hóquei sobre patins, um dos mais 

importantes, devido a natureza veloz de uma partida deste jogo. O objetivo deste 

estudo foi avaliar qual a técnica adotada para o aumento da velocidade de patinação 

pelos atletas de hóquei sobre patins mediante análise cinemática. A amostra foi 

composta por 8 atletas de hóquei sobre patins da equipe do Sertãozinho Hóquei 

Clube de cada categoria: mirim, infanto-juvenil, e adulto em um total de 24 atletas. O 

estudo utilizou como procedimento de análise a cinemetria associada a um medidor 

de velocidade e aceleração de atleta posicionado em um percurso total de 6 metros. 

Foi solicitado aos atletas que realizassem uma passagem com velocidade (V1) 

próxima a 2,77m/s (10Km/h), outra com velocidade (V2) próxima a 4,16m/s 

(15km/h) e outra com a maior velocidade possível (V3). Os resultados obtidos 

permitem concluir que as técnicas adotadas para o aumento da velocidade de 

patinação pelos atletas de hóquei sobre patins foram o aumento da freqüência das 

passadas, o comprimento menor da passada 1 em relação a passada 2 e a passada 3, 

os comprimentos semelhantes entre a passada 2 e a passada 3 e um ângulo absoluto 

do tronco menor. 

 

 

Palavras-chave: biomecânica, hóquei sobre patins, patinação, velocidade. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

Hockey on skates is a sport very well practiced in some countries and totally 

unknown in others.  Due to the considered fast essence of hockey, skating velocity is 

regarded as one of the most important technical aspects of this game.  The aim of this 

study was to evaluate, by means of kinematics analysis, which technique was 

employed by hockey athletes to increase the skating velocity. 24 hockey athletes of 

the Sertãozinho Hoquei Clube team, 8 from each category - preteen, teenager, and 

adult - composed the sample. The study used as analysis procedure the videography 

associated to a measurer of speed set in a total course of 6 meters.  The athletes were 

asked to skate in 3 different velocities: 10Km/h (±2,77 m/s), 15km/h (±4,16 m/s) and 

as quickly as possible. The results showed that the techniques employed by the 

athletes to increase the skating velocity were: increase of step frequency, a smaller 

length of step 1 in relation to step 2 and 3, the same length for step 2 and 3 and a 

smaller absolute angle of trunk.  

 
 
 
 
 
 
Key words: biomechanics, hockey, skating, velocity. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O hóquei sobre patins é um esporte distinto por ser amplamente 

difundido e praticado em alguns países e totalmente desconhecido em outros. 

Como prática desportiva tem, em seus movimentos técnicos, particular 

riqueza de ações neuro-motoras exigindo do atleta um alto nível de controle dos seus 

equipamentos como os patins, o stick e a bola. (MENDO & ARGILAGA, 2000). 

Em vários momentos do jogo o atleta parece ser elemento único como 

se os patins e o stick fossem a continuação dos seus segmentos devido a habilidade 

desenvolvida na patinação e no controle da bola. 

Durante uma partida de hóquei sobre patins os atletas desafiam a todo 

momento a lei da gravidade alterando suas posturas constantemente em busca do 

ponto de equilíbrio frente aos choques com adversários, aos dribles desconcertantes e 

as técnicas específicas para aumentar a velocidade de patinação. 

O aumento da velocidade da patinação é o aspecto mais solicitado 

pelos treinadores e atletas de hóquei sobre patins por ser a principal característica 

qualitativa da eficácia funcional dos movimentos locomotores.  

A velocidade da patinação depende de vários fatores como as 

possibilidades motoras do atleta, as condições exteriores que acompanham a 

execução do exercício e o nível de maestria desportiva do atleta entre os quais 

Verkochansky (1995) relata que a maestria desportiva caracterizada pela capacidade 

do atleta em realizar de forma eficaz suas reais possibilidades motoras é assegurada 

pelo domínio do método racional da execução do exercício desportivo definindo sua 

técnica desportiva e também pela capacidade de aplicar de forma racional suas 
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capacidades motoras num processo competitivo definindo sua arte tática. 

O aperfeiçoamento da técnica da patinação, do ponto de vista 

biomecânico, diminui o gasto de energia do atleta durante o deslocamento com a 

mesma velocidade, o que lhe permite elevar a velocidade média durante a 

competição e obter melhor resultado desportivo. (RASCH & BURKE, 1987).  

As técnicas para aumentar a velocidade da patinação são adotadas 

empiricamente pelos atletas por não serem encontrados subsídios técnicos científicos 

devido a escassez de estudos realizados nesta modalidade, sendo então apoiadas 

basicamente em duas vertentes principais, onde a primeira prioriza uma maior 

freqüência de passadas com conseqüente diminuição do comprimento das mesmas e 

a segunda, inverte esta relação. 

Outra alteração que pode ser observada ao se imprimir maiores 

velocidades de deslocamento no hóquei sobre patins é a postura corporal do atleta 

que permanece com o tronco em posição horizontal e segundo Koning et al., (1991a) 

para os patinadores de longa distância isto torna-se necessário para reduzir a área de 

atrito corporal e utilizar melhor a rotação articular para o movimento de translação 

do centro de gravidade do atleta. 

Muitas questões encontram-se sem respostas no que diz respeito ao 

aumento da velocidade da patinação no hóquei sobre patins e, assim sendo, o estudo 

pretende contribuir com subsídios técnicos para os treinadores e atletas de hóquei 

sobre patins, no que diz respeito a eficiência do gesto técnico da patinação. 
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1.1  Hóquei Sobre Patins  

 

1.1.1  Evolução Histórica 

 

GRIECO & FORTTI (1998) relatam que a palavra Hóquei é derivada 

da palavra Hoquet que significa cajado de pastor em francês. Os pastores franceses 

pegavam seus cajados pelo lado contrário e atiravam as pedras arredondadas que 

encontravam pelo caminho, embora não foram estes os criadores desta modalidade. 

Segundo a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação – CBHP 

(2001) o hóquei sobre patins moderno surgiu no final do século XIX, quando o 

britânico Edward Crawford, após viagem para Chicago, levou para a Europa a idéia 

do "Rink Hockey", uma adaptação do hóquei sobre o gelo para os rinques de madeira 

existentes na época.  

Porém, foi na Inglaterra, em 1877, no Condado de Kent, e em 1885, 

no Rinque Denmark, que surgiu de fato o Hóquei sobre Patins Tradicional, tendo 

sido muito difundido nesse país, pois existiam mais de 600 pistas nessa época.  

O Hóquei foi se expandindo pela Europa, e em 10 de abril de 1926, 

foi realizado na cidade inglesa de Herne Bay o I Campeonato Europeu de Hóquei 

sobre Patins, com seleções da Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Bélgica e Itália.  

A Inglaterra foi a primeira potência internacional de Hóquei sobre 

Patins, tendo ganho todos os títulos europeus até a chegada da Segunda Guerra 

Mundial e também os dois primeiros Mundiais realizado em Stuttgart, na Alemanha. 

No Brasil, o Hóquei sobre Patins desenvolveu-se de fato em São Paulo 

a partir de 1912, quando os brasileiros que encontravam-se em Paris concluindo 



 

 

4
 

 

estudos superiores, trouxeram em suas bagagens os moldes deste esporte.  

Em 1913, foi criada a primeira Liga de Hóquei no Brasil (Liga 

Paulista de Hóquei) sendo realizado neste ano o primeiro Campeonato Paulista. Em 

22 de maio de 1948 foi fundada oficialmente a Federação Paulista de Hóquei e 

Patinação, a primeira entidade do esporte no Brasil. 

Em 1952, o Brasil filiou-se a FIRS (Federation Internationale of 

Roller Skating) e em 1954, foi realizado o I Campeonato Sul-Americano de Hóquei 

sobre Patins no Ginásio do Pacaembu em São Paulo, com a participação do Brasil, 

Venezuela, Uruguai e Chile. 

Em 1959, foi realizado em São Paulo o I Campeonato Brasileiro de 

Seleções com a participação de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. 

O êxito do Campeonato Sul-Americano realizado em 1954 serviu de 

incentivo para que em 1966 o Brasil fosse sede, pela primeira vez, do XVII 

Campeonato Mundial realizado na cidade de São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera.  

Na década de 80, teve início a fase da transformação do hóquei sobre 

patins no Brasil, com a criação da primeira equipe de hóquei profissional do país: o 

Sertãozinho Hóquei Clube, que foi fundado em janeiro de 1980, na cidade de 

Sertãozinho - SP, considerada hoje a capital brasileira do hóquei.  

Com o surgimento do Sertãozinho H.C., mudou-se substancialmente o 

conceito de amadorismo existente no Brasil até então, elevando assim o nível do 

hóquei nacional e influenciando na sua popularização.  

Nesse período, foi criada a Associação Brasileira de Patinagem, que 

em 1991 tornou-se a CBHP que terminou por consolidar este esporte como 

modalidade autônoma e independente.  
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1.1.2  O Jogo 

 

O hóquei sobre patins é jogado entre duas equipes de dez jogadores 

cada uma, constituída por um goleiro, dois defesas, dois atacantes, um goleiro 

reserva, dois defesas reservas e dois atacantes reservas. Os atletas podem ser 

substituídos a qualquer momento e quantas vezes se fizer necessário. 

Segundo Grieco & Fortti (1998) a pista de jogo é fechada, nos seus 

quatro lados, por uma vedação de 1 metro de altura e por uma tabela de madeira com 

uma altura mínima de 20 centímetros sendo que os cantos da pista são semicirculares 

com um raio de 1 metro. O comprimento da pista de jogo pode variar entre 36 à 44 

metros e a largura entre 18 à 22 metros. Existem duas linhas denominadas de linhas 

de anti-jogo a 22 metros das tabelas de fundo da quadra que determinam as ações de 

ataque das equipes, ou seja, a bola não poderá retornar do ataque ou ser mantida por 

mais de dez segundos nesta área pela equipe com a posse da bola.(Figura 1). 

                    FIGURA 1 – Pista de jogo 
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Cada equipe ocupa a metade da pista que lhe couber em um sorteio 

antes do início do jogo.  

O objetivo dos atletas é marcar o maior número de gols, sem, no 

entanto, sofrê-los.  

Uma partida de hóquei sobre patins tem duração de dois tempos de 20 

minutos cronometrados de bola em jogo, com um intervalo de 5 minutos entre o 

primeiro e o segundo tempo. 

Em jogos decisivos, no caso do empate durante os tempos normais de 

jogo poderão ser acrescentados dois tempos de 5 minutos, e persistindo o empate 

poderão ser realizadas cobranças de tiro livre direto. 

Um ou dois árbitros encarregam-se de fazer cumprir as regras de jogo, 

e são auxiliados por 2 cronometristas. 

Os jogos podem ser realizados ao ar livre ou em pistas cobertas, de dia 

ou à noite, tendo como instrumentos de jogo, os sticks, uma bola, os patins e duas 

balizas em uma pista retangular de superfície plana e lisa. 

O stick é o instrumento para condução de bola que pode variar entre 

90 à 115 centímetros de comprimento não podendo exceder a um peso de 500 

gramas, confeccionado em madeira ou plástico ou em outro material aprovado pelo 

Comitê Internacional de Rink-Hockey (CIRH). (Figura 2). 

         

            FIGURA 2 – Stick confeccionado em madeira 
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Os atletas usam equipamentos de proteção como caneleiras, joelheiras 

e luvas devido ao contato com os sticks adversários e também com a bola que atinge 

altas velocidades.( Figuras 3, 4 e 5). 

  FIGURA 3 – Caneleira              FIGURA 4 – Joelheira               FIGURA 5 - Luvas 

 

Os patins devem ser compostos por rodas que não tenham um 

diâmetro inferior a 3 centímetros e estejam posicionadas em 2 conjuntos paralelos 

sendo um dianteiro e um traseiro sob uma base de material leve e resistente. É 

permitida a utilização de freios de borracha com diâmetro máximo de 5 centímetros 

colocados na ponta dos patins que podem ser regulados em suas distâncias do solo de 

acordo com a preferência de cada atleta. Sobre a base de metal é fixada uma bota de 

couro com revestimento de material leve e resistente para a proteção dos pés dos 

atletas no contato com a bola ou stick dos adversários. (Figura 6). 

                           FIGURA 6 - Patins 
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A bola de jogo deve pesar 155 gramas, com diâmetro de 73 mm, 

confeccionada em cortiça com 8 mm de espessura e revestida de borracha com 3 mm 

de espessura de cor única, a qual terá que contrastar com a cor da pista, a cor das 

linhas de marcação e a cor das tabelas que fecham a pista. (Figura 7). 

               FIGURA 7 – Bola de hóquei sobre patins 

 

As balizas do gol devem ser de cor laranja fluorescente com 105 

centímetros de altura interna por 170 centímetros de comprimento interno, com as 

laterais e os fundos cobertos por uma rede de cor branca de fio de nylon. No interior 

das balizas é fixada uma rede de cor branca de fio de nylon que amortece a bola no 

momento do gol. (Figura 8). 

                      FIGURA 8 – Baliza do gol 
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1.1.3   Aspectos Técnicos-Táticos  

 

As qualidades técnicas que o atleta de hóquei sobre patins precisa 

desenvolver segundo Velasco (1982) são o domínio de bola, o passe, o chute, o 

drible e a patinação com velocidade. 

O domínio de bola com o stick em todas as circunstâncias do jogo, no 

chão, a meia altura, de frente ou de costas é o pré-requisito para o atleta aperfeiçoar 

outras qualidades técnicas como o passe, o chute e o drible, possibilitando o 

desenvolvimento do jogo em equipe.  

O princípio básico do passe é que a bola não seja elevada do solo, 

realizado com um movimento forte e preciso do stick e, assim sendo, as opções 

táticas são desenvolvidas com maior rapidez. 

O chute é a qualidade técnica que decide a partida, sendo considerado 

um dos meios mais importante para vencer as barreiras defensivas adversárias. O 

chute do hóquei sobre patins é realizado como sendo o stick um pêndulo e o corpo do 

atleta apoiado sobre uma das pernas. (Figura 9). 

                 FIGURA 9 – Chute ao gol 
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O drible é uma combinação de movimentos do corpo, stick e bola que 

deve ser utilizado em momentos oportunos do jogo com o objetivo de livrar-se da 

marcação adversária. 

Os movimentos específicos do hóquei sobre patins dependem em 

todas as circunstâncias da técnica de patinação do atleta, mais precisamente do seu 

equilíbrio sobre os patins e da condição de desenvolver altos níveis de velocidade. 

 

1.2  Patinação 

 

A patinação como não poderia deixar de ser é a base do hóquei sobre 

patins e o bom atleta é aquele que consegue desenvolver todos os movimentos 

técnicos sem preocupar-se com o fato de estar sobre os patins. 

Uma das condições básicas para a patinação é o desenvolvimento do 

equilíbrio sobre os patins. Rasch & Burke (1987) relatam que o equilíbrio durante a 

patinação é uma versão intensificada dos mesmos problemas de equilíbrio que o 

indivíduo enfrenta durante a marcha, com uma área de base de sustentação 

relativamente pequena, o centro de gravidade relativamente alto e as forças que 

atuam sobre o corpo são variáveis, com constante modificações de magnitude e 

direção. O aperfeiçoamento da patinação depende do desenvolvimento de notável 

capacidade para interpretar e integrar seletivamente os diversos impulsos sensoriais 

impostos pelas variações constantes de forças. 

LÓPEZ (1997) sugere que o atleta durante a prática do hóquei deve 

imaginar que não está de patins, para concentrar-se no jogo e jogar naturalmente, 

sem esforços para manter-se em equilíbrio. 
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GRIECO & FORTTI (1998) relatam que os movimentos técnicos dos 

atletas de hóquei sobre patins, devem ser acompanhados do domínio da velocidade e 

do equilíbrio sobre os patins em um desafio constante contra a lei da gravidade. 

Sobre os aspectos técnicos que podem contribuir para o aumento da 

velocidade de patinação McCaw & Hoshizaki (1977) verificaram que o aumento da 

freqüência da passada, foi o meio mais eficiente para o aumento da velocidade para a 

patinação no gelo, porém, Wilson et al., (1987) que analisaram a técnica de 

patinadores sobre rodas, relatam que as passadas mais longas promoviam maior 

velocidade de deslocamento. 

ALLINGER & BOGERT (1997) analisaram a técnica de patinadores 

de velocidade e relataram que este modelo pode ser adaptado para todos os esportes 

de patinação, incluindo o hóquei. Relatam que para o aumento da velocidade de 

patinação não é necessário a extensão total dos joelhos, o que resultaria em maior 

tempo entre as passadas, diminuindo a velocidade de deslocamento. 

MINKOFF (1982) relata que as técnicas para o aumento da velocidade 

de patinação do hóquei no gelo não podem ser baseadas nas técnicas dos patinadores 

de velocidade por ser esta uma atividade com direção constante e ritmo contínuo, 

enquanto o hóquei apresenta mudanças de direção constantes e movimentos com 

acelerações e desacelerações intermitentes. 

MARINO (1983) analisou a técnica de 55 atletas de hóquei no gelo 

considerando suas características físicas, as técnicas de patinação e os movimentos 

específicos para a aceleração inicial. A média de tempo da equipe para patinar em 

uma distância de 6,0 m foi de (1,95 ± 0,13)s resultando em uma velocidade média de 

(5,75 ± 0,89)m/s. A aceleração horizontal para uma distância de 6,0 m obteve média 
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de 2,96 m/s². Relata que vários fatores podem estar associados com o alto nível de 

aceleração inicial e ao aumento da velocidade de patinação, entre eles, o tempo 

relativamente curto para o apoio com uma perna durante a patinação. Assim sendo, 

uma maior freqüência de passada para o aumento da velocidade de patinação é uma 

das variáveis encontradas para este modelo. 

SCHENAU et al.,  (1987) analisaram os ângulos articulares que 

definem a posição corporal de patinadores de velocidade no gelo. Relatam que a 

flexão do tronco contribui para que a rotação das articulações envolvidas no 

movimento sejam melhor aproveitadas para a translação do patinador promovendo 

maior velocidade final de patinação.  

KONING et al., (1991b) analisaram a coordenação muscular durante a 

patinação com velocidade por meio de registro cinemático e eletromiográfico de dez 

músculos dos membros inferiores de patinadores de velocidade. Sugerem que a 

capacidade de manter a posição horizontal do tronco pode ser julgado o maior pré-

requisito para os patinadores de velocidade de alto nível. Esta técnica, é necessária 

para reduzir o atrito entre a superfície corporal do atleta e o ar. Em relação a 

coordenação muscular, descreve que a técnica da patinação de velocidade é 

consideravelmente diferente de outras técnicas de locomoção humana e a alteração 

da posição do tronco e da posição da articulação do joelho, consequentemente 

alteram a ação muscular durante a patinação.  

MARINO (1977) analisou a patinação no gelo em diferentes 

velocidades por meio da cinemática. Descreveu a patinação como um movimento bi-

fásico constituído de um período de apoio duplo seguido por um período de apoio 

simples nas pernas. Relata que o aumento da velocidade da patinação é acompanhado 
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pelo aumento do tamanho da passada e decréscimo no tempo de ambos tipos de 

apoio. O comprimento da passada não altera significativamente a velocidade de 

patinação em velocidades baixas, médias e altas. Para o aumento da velocidade de 

patinação os tempos de apoio simples e duplo diminuem, entretanto o tempo de 

apoio duplo sofre grandes variações proporcionais à velocidade. A velocidade de 

patinação é mais dependente do número de passadas do que do comprimento de cada 

passada. 

 

1.3  Considerações Biomecânicas 

 

A cinemática é o ramo da biomecânica que estuda a descrição do 

movimento dos corpos a partir de uma perspectiva espacial e temporal, sem 

importar-se com as forças que causam o movimento. 

Segundo Ambrósio et al., (2001) o primeiro passo para se obter  dados 

cinemáticos é a reconstrução do espaço em que ocorre o movimento, e a avaliação 

das posições dos pontos anatômicos que definam a posição de todos os segmentos 

anatômicos. A localização e o número de pontos anatômicos usados no processo de 

reconstrução depende do modelo biomecânico que representa a análise. 

A reconstrução do espaço em que o movimento humano ocorre 

baseia-se em sistemas de coordenadas de referência (2D) bidimensional ou (3D) 

tridimensional. 

O sistema de referência 2D é composto de dois eixos imaginários 

posicionados perpendicularmente um ao outro, de modo que um fique vertical (y) e o 

outro horizontal (x) e são utilizados em movimentos de natureza planar. 
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O sistema de referência 3D é composto de três eixos imaginários, 

sendo que um eixo (z) é acrescentado ao sistema bidimensional oferecendo o 

conceito de profundidade (medial ou lateral) aos movimentos de natureza geral. 

Segundo Ambrósio et al., (2001) a projeção de um objeto 3D em um 

espaço 2D requer a aplicação de sucessiva geometria e observações das 

transformações.  

Estas transformações, segundo Abdel-Aziz & Karara, (1971) são 

conhecidas na comunidade da biomecânica como a técnica DLT (Direct Linear 

Transformation), ou seja Transformação Linear Direta. 

A reconstrução do espaço do movimento humano é o alvo de estudos 

científicos que avaliam por exemplo, a quantidade de câmeras de vídeo necessárias 

para uma precisa e adequada aquisição de imagens.  

Para Allard et al., (1995) o uso de duas ou mais câmeras calibradas é 

aceito como sendo a exigência mínima para reconstrução de espaço do movimento 

humano. 

AMBRÓSIO et al., (2001) demonstram a possibilidade de usar 

claramente uma única câmera no processo de reconstrução. Porém, o processo 

assume que a câmera seja justamente calibrada, a anatomia dos segmentos 

biomecânicos seja conhecida e a projeção do pontos anatômicos sejam obtidos sem 

erros. 

SIH et al., (2001) relatam que uma imagem 2D com uma única 

câmera assume que o movimento acontece em um plano calibrado perpendicular ao  

eixo da câmera. Os erros de cinemática ocorrem se o objeto não permanece neste 

plano, mas mesmo neste caso, se a distância do plano de calibração da câmera e a 



 

 

15
 

 

distância excedida do plano forem conhecidas, uma correção analítica para este erro 

pode ser feita. 

MILLER et al., (1980) descreveram uma técnica que utiliza três 

pontos de localizações conhecidas em um corpo rígido para determinar a localização 

3D do corpo com uma única câmera. 

MEERSHOEK & SCHAMHARDT (2000) relatam que uma distorção 

de imagem devido a visão da câmera não perpendicular introduz erros sérios em 

medidas de tensão dos ligamentos articulares em registros de dados com uma única 

câmera de vídeo. 

HRELJAC & MARSHALL (2000) desenvolveram um algoritmo 

associado a um sistema de coleta de imagens usando quatro câmeras de vídeo em 3D, 

mas este sistema pode ser implantado corretamente em qualquer posicionamento de 

uma única câmera de vídeo em 2D, com resultados precisos em eventos da marcha 

humana. 

SIH et al., (2001) relatam que devido ao aumento da complexidade 

com o uso de uma segunda câmera, dados complementares não relacionados aos 

dados cinemáticos foram usados para predizer a distância de aterrissagem em 

arremesso de peso e considera ser duvidoso se o uso de uma segunda câmera e uma 

calibração 3D do espaço de lançamento teria rendido tais resultados precisos. 

Embora o número de câmeras utilizadas na cinemática não seja uma 

unanimidade entre os biomecânicos, muitas informações podem ser extraídas de 

dados cinemáticos coletados em sistemas de imagem 2D ou 3D com o uso de uma ou 

mais câmeras, que descrevem o movimento humano de maneira eficiente e precisa. 

 Segundo Hamil & Knutzen (1999) uma análise cinemática envolve a 
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descrição do movimento para determinar com qual rapidez um objeto está se 

movendo, qual a altura e a distância que ele atinge. Assim, posição, velocidade e 

aceleração são componentes de interesse na análise cinemática. 

A distância e o deslocamento são grandezas normalmente usadas para 

descrever a amplitude do movimento corporal. Para Hay (1981) quando um corpo se 

move de um lugar para outro com movimentos oscilatórios, a distância é o 

comprimento do trajeto percorrido e o deslocamento é o comprimento da linha reta 

que liga suas posições inicial e final. 

Duas grandezas que incorporam os conceitos de distância e 

deslocamento são a rapidez e a velocidade. Hall (1993) relata que estes termos são 

freqüentemente usados como sinônimos, mas eles têm significados precisos e 

diferentes. A rapidez é definida como a distância percorrida dividida pelo tempo 

gasto para percorrê-la e a velocidade é a mudança de posição ou o deslocamento que 

ocorre em dado intervalo de tempo. 

Portanto, de acordo com as definições de Hay (1981) e Hall (1993) o 

tempo de deslocamento dos atletas de hóquei sobre patins de uma posição inicial 

para uma posição final, são os parâmetros da análise cinemática, que podem oferecer 

subsídios técnicos para a melhoria da velocidade de patinação. 

Para Hamil & Knutzen (1999) no caso particular da cinemática ao 

movimento em linha reta é denominada cinemática linear. Translação é considerada 

um movimento em linha reta e ocorre quando todos os pontos de um corpo ou objeto 

movem-se pela mesma distância durante o mesmo período de tempo. 
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1.4  Velocidade de Deslocamento  

 

Embora não determine exclusivamente os resultados das competições 

a velocidade de deslocamento do atleta é um fator muito importante para o êxito 

desportivo independentemente da modalidade. 

As investigações sobre o aumento da velocidade de deslocamento dos 

atletas baseiam-se principalmente no produto de dois fatores: o comprimento da 

passada e a freqüência da passada. 

Para Hamill & Knutzen (1999) o comprimento da passada é a 

distância percorrida de um apoio sobre uma perna até o próximo apoio sobre a 

mesma perna no contato seguinte com o solo. A freqüência da passada é o número de 

passadas em um determinado período de tempo. Hay (1981) relata que o atleta que 

deseja melhorar sua velocidade de deslocamento deve realizar um aumento em um 

fator sem provocar no outro um decréscimo correspondente.  

Para Verkochansky (1995) o sentido físico da velocidade média de 

deslocamento é uma função do comprimento e da freqüência das passadas, sendo que 

quanto mais longa é a distância superada por um só ciclo de movimento e quanto 

menor for o tempo gasto para isto, tanto maior será a velocidade de deslocamento. 

Segundo Hall (1993) a velocidade (v) pode ser expressa pelo 

deslocamento (d) dividido pelo tempo (t). No sistema métrico as unidades mais 

comuns de velocidade são metros por segundo (m/s) e quilômetros por hora (km/h). 

d 
v =             m/s 

t 
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2 OBJETIVO  

 

O objetivo geral: 

Diante do exposto, este estudo tem por objetivo avaliar qual são as 

variações biomecânicas adotadas para o aumento da velocidade de patinação pelos 

atletas de hóquei sobre patins, mediante análise cinemática. 

Os objetivos específicos: 

• Verificar os aspectos técnicos entre as categorias mais velozes e 

menos velozes. 

 • Verificar a freqüência das passadas em 6 metros de patinação com 

diferentes velocidades. 

• Verificar o comprimento das passadas em 6 metros de patinação com 

diferentes velocidades. 

•  Verificar as alterações do ângulo absoluto do tronco em 6 metros de 

patinação com diferentes velocidades. 
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3  MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1  Material e infra-estrutura 

 

O esquema completo de montagem dos instrumentos para o estudo 

consistiu-se de: um medidor de velocidade e aceleração, uma câmera de vídeo 

Panasonic super v-vhs M9000, um videocassete, uma fita de vídeo, um software 

“Vídeo”, um software Universal Darstellung Program (UDP), uma placa vídeo-

digitadora da FAST - Screen Machine II (doada pelo Deutscher Akademischer 

Austauschdienst - DAAD - Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico) com uma 

resolução de (640 x 480) pixels, num campo de digitação de (27,5 x 20,0) cm. 

O estudo foi realizado no Laboratório da Bioengenharia da Faculdade 

de Medicina da USP em Ribeirão Preto, no Laboratório de Psicologia e Biomecânica 

do Esporte (LAPIBE) da UNAERP em Ribeirão Preto e no ginásio de esportes José 

Ferreira dos Reis - "Docão", em Sertãozinho. 

 

3.2  Amostra  

 

Os indivíduos avaliados foram 24 atletas de hóquei sobre patins da 

equipe do Sertãozinho Hóquei Clube, sendo 8 atletas de cada categoria: mirim, 

infanto-juvenil, e adulto. 

A categoria mirim corresponde a faixa etária de 10 a 12 anos, a 

categoria infanto-juvenil de 13 a 18 anos e a categoria adulto acima de 18 anos. 

Os atletas avaliados da categoria mirim participam de competições 



 

 

20
 

 

estaduais, e os das categorias infanto-juvenil e adulto participam de competições 

estaduais, nacionais e internacionais, o que os qualificam como patinadores 

experientes. 

 

3.3 Técnica de Medição das Velocidades 

 

O estudo utilizou como procedimento de medição das velocidades o 

medidor de velocidade e aceleração. (Figura 10). 

                   FIGURA 10 - Medidor de velocidade e aceleração 

 

O medidor de velocidade e aceleração é composto por um terminal 

digital, 4 torres emissoras e 4 torres receptoras de raio infravermelho, e foram 

posicionadas de maneira que as torres emissoras projetassem o raio infravermelho na 

direção das torres receptoras. Assim sendo, o primeiro par de torres formado por uma 

torre emissora e uma torre receptora foi posicionado no ponto zero do percurso, o 
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segundo par de torres a dois metros à frente do ponto zero, o terceiro par de torres a 

quatro metros à frente do ponto zero e o quarto par de torres a seis metros à frente do 

ponto zero, constituindo três intervalos para registros de tempo, ou seja o tempo do 

ponto zero ao dois, o tempo do ponto dois ao quatro e o tempo do ponto quatro ao 

seis. O registro do tempo foi obtido com a interrupção de cada raio infravermelho 

durante a passagem do atleta pelo percurso, sendo que o primeiro raio de 

infravermelho começava a contagem de tempo até que o atleta interrompesse o 

segundo raio infravermelho, que fechava o registro do primeiro tempo e abria o 

registro para o segundo tempo até a interrupção do terceiro raio de infravermelho que 

fechava o registro do segundo tempo e abria o registro para o terceiro tempo até a 

interrupção do quarto raio de infravermelho que fechava o terceiro tempo. Os tempos 

obtidos foram registrados automaticamente no terminal digital em cada passagem 

dos atletas e anotados manualmente em uma planilha. 

A medida de velocidade foi feita em uma distância total de 6 metros, 

sendo que os atletas iniciavam os seus movimentos posicionados atrás de uma linha 

demarcada na quadra a 50 cm antes do primeiro ponto infravermelho. 

Foi solicitado aos atletas que realizassem a primeira passagem com  

velocidade (V1) próxima a 2,77m/s (10Km/h), a segunda com velocidade (V2) 

próxima a 4,16m/s (15km/h) e a terceira com velocidade (V3) maior que 4,16m/s. 

Para cada passagem, os atletas executaram várias passagens até 

atingirem cada velocidade solicitada, sendo que foram selecionadas para a digitação 

as passagens que cumpriram os três intervalos solicitados com a menor variação de 

tempo. 
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3.4 Técnica de Filmagem 

 

Durante estas passagens, foi realizada a filmagem do atleta no seu 

plano sagital direito, pela câmera de vídeo nivelada sobre o solo a 90° em relação ao 

eixo longitudinal do percurso, centralizada entre os pontos zero e seis a uma 

distância de 6 metros. (Figura 11).                                                                                                    

 
            0,50m              2,00 m                        1,00 m            1,00 m                    2,00 m             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                            FIGURA 11 - Posicionamento da câmera de vídeo 
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Em relação ao número de câmeras, foi utilizada uma única câmera  

que apresentou um erro de paralaxe de 0,01m em 6,00m no eixo “x” do campo de 

digitação do software “vídeo”, sendo que no estudo piloto o menor erro de paralaxe 

obtido com a utilização de duas câmeras foi de 0,41m em 6,00m no eixo “x” quando 

posicionadas em ângulos de 45º com as torres emissoras 1 e 4. Assim sendo, optou-

se pela a utilização de uma única câmera posicionada perpendicularmente ao plano 

de referência  com o objetivo de diminuir o erro de paralaxe.  

Devido ao desempenho retilíneo do movimento de patinação a 

denominação de cinemática linear é própria para o modelo biomecânico dos atletas 

de hóquei sobre patins, e por apresentar características de movimento planar optou-se 

pela coleta cinemática baseada no sistema de referência bidimensional (2D). 

 

3.4.1 Calibração da Câmera 

 

O posicionamento da câmera foi definido após várias verificações de 

erros das dimensões do campo de digitação por meio do software “vídeo”, sendo este 

o posicionamento que ofereceu o menor erro. A calibração da câmera foi feita com 

um calibrador em forma de “L”, medindo 2 metros de comprimento em seu eixo 

horizontal e 2 metros de comprimento em seu eixo vertical, posicionado no ponto 

zero do percurso a frente da torre emissora 1 com o seu eixo horizontal paralelo ao 

eixo “x” do percurso. As dimensões do campo de digitação foram comparadas com 

as dimensões reais no eixo “x” a partir do posicionamento das torres emissoras do 

medidor de velocidade, sendo que as torres posicionadas no ponto zero, dois e quatro 

apresentaram as distâncias exatas de 2 metros entre os seus centros no campo de 
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digitação e apenas a torre posicionada no ponto seis apresentou a distância de 1,99 

metros entre o seu centro e o centro da torre posicionada no ponto quatro. No eixo 

“y” foram comparadas as dimensões reais das alturas das torres emissoras com as 

dimensões do campo de digitação que apresentaram as medidas exatas de 45 

centímetros de altura. Este procedimento de verificação e comparação com as 

coordenadas reais foi realizado de forma similar ao descrito em Corrêa (1996). 

 

3.4.2 Filmagem dos Atletas 

 

Cada atleta recebeu uma marcação adesiva de fundo branco de (10 x 

10) cm com um centro em preto de 5 cm de diâmetro em cinco pontos anatômicos:  

1- Face lateral da quinta articulação metatarsofalangeana do pé direito. 

2- Calcâneo na face lateral do pé direito. 

3- Epicôndilo lateral do fêmur direito. 

4- Trocânter maior do fêmur direito. 

5- Face lateral direita da quarta vértebra cervical. 

A figura 12 apresenta um atleta demarcado por 5 marcações. 

            FIGURA 12- Atleta demarcado  



 

 

25
 

 

A partir da filmagem destes pontos anatômicos durante todo o 

percurso de patinação foi construído um modelo biomecânico pelo software "vídeo" 

que uniu por retas cada ponto anatômico no campo de digitação. (Figura 13). 

             0 m                               2 m                               4 m                                6 m     
 
 

FIGURA 13 - Modelo biomecânico construído pelo software “Vídeo” 
 

 

 A filmagem dos atletas foi projetada quadro a quadro através de um 

videocassete na tela do microcomputador, e através do uso do mouse foram 

arquivadas as coordenadas x e y de cada ponto para posterior reconstrução pelo 

software “Vídeo”.(Figura 14).  
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FIGURA 14 – Coordenadas “x”e “y” de cada ponto anatômico 
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A freqüência das passadas, o comprimento das passadas e o ângulo do 

tronco foram calculados pelo software "UDP" elaborado pela equipe de 

pesquisadores do Instituto de Biomecânica de Colônia, Alemanha.  

A freqüência de passadas, foi calculada dividindo-se o número de 

passadas pelo tempo gasto no percurso de 6 metros por cada atleta em cada 

velocidade prevista. Este procedimento permitiu apresentar os valores absolutos do 

número de passadas em hertz (Hz). 

O comprimento da passada foi outro aspecto biomecânico avaliado, 

sendo calculado a partir do deslocamento do ponto anatômico 1 (a face lateral da 

quinta articulação metatarsofalangeana do pé direito) pela coordenada "X" entre o 

ponto X0 e X6 que corresponde ao valor máximo de 6 metros. 

Para o cálculo do comprimento das passadas adotou-se como critério, 

a soma do comprimento da fase de balanço (FB) com o comprimento da fase de 

apoio e deslizamento (FAD) correspondente. Foi considerada a fase de balanço como 

fase inicial da passada e a fase de apoio e deslizamento como a fase final da passada. 

As passadas foram classificadas em P1=(FB1+ FAD1), P2=(FB2 +FAD2), 

P3=(FB3+FAD3) e P4=(FB4+FAD4). (Figura 15). 
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FIGURA 15 – Determinação do comprimento da passada 
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  Outra variável analisada foi o ângulo absoluto do tronco formado por 

uma reta horizontal imaginária com origem no ponto anatômico 4 (trocanter maior 

do fêmur direito) com a reta entre os pontos anatômicos 4 (trocanter maior do fêmur 

direito) e 5 (face lateral direita da quarta vértebra cervical). 

As variações deste ângulo foram analisadas em quatro momentos 

distintos do percurso a partir do deslocamento do ponto anatômico 1 (a face lateral 

da quinta articulação metatarsofalangeana do pé direito) pela coordenada "X" nos 

pontos X0, X2, X4 e X6. (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ângulo absoluto do tronco segundo Hamill & Knutzen (1999) 

descreve a orientação do segmento do corpo no espaço e é calculado pela relação 

trigonométrica de tangente, sendo em seguida determinado pela tangente inversa. 

Os dados coletados forneceram informações sobre os fatores 

biomecânicos que foram alterados em diferentes velocidades de patinação, sendo 

possível analisar as alterações ocorridas para o mesmo atleta, em cada categoria e 

entre os atletas mais velozes e menos velozes. 

 

y 

x 

X0                                     X2                                      X4                                     X6            

α 0 α 2 α 4 α 6 

FIGURA 16 – Ângulo do tronco em X0, X2, X4 e X6 
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3.5 Tratamento Estatístico  

  

  Os dados obtidos foram submetidos a provas estatísticas não-

paramétricas devido ao fato de não se desejar fazer afirmações prévias a respeito da 

distribuição de probabilidade e de parâmetros das populações das quais foram 

retirados os grupos experimentais envolvidos na presente pesquisa. 

  De acordo com Siegel (1975) a análise de variância foi desenvolvida 

pela prova de Kruskal-Wallis, quando foram comparados mais que dois grupos 

independentes, pela prova de U de Mann-Whitney quando foram comparados dois 

grupos independentes e pela prova de Friedman quando foi comparado o mesmo 

grupo de indivíduos em diferentes condições. 

  O nível de significância adotado para as provas estatísticas foi de 

p<0,05 e o software utilizado para o tratamento estatístico foi o Graph Pad Prism 2. 
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4  RESULTADOS 

 

4.1 Velocidade de patinação 

  

Durante a coleta de dados, os atletas executaram várias passagens no 

percurso de 6 metros com a finalidade de atingirem as velocidades pré-determinadas 

para V1(2,77 m/s), V2(4,16 m/s) e V3(>4,16 m/s), sendo selecionada a passagem de 

cada atleta que atendeu cada velocidade proposta. A utilização do medidor de 

velocidade e aceleração foi o que controlou o padrão da velocidade de patinação, 

permitindo um feedback para o atleta em relação as velocidades pré-determinadas.  

Das passagens selecionadas de cada atleta foi calculada a média de 

velocidade de cada categoria, sendo que a média da V1 mirim foi (2,86 ± 0,06)m/s, a 

V1 infanto-juvenil (2,83±0,04)m/s e a V1 adulto (2,84±0,05)m/s. (Figura 17).   

Segundo Kruskal-Wallis Test (p<0,05) não houve diferença 

significativa entre as V1. Em relação a V2, a média de velocidade da categoria mirim 

foi (4,22±0,09)m/s, a da infanto-juvenil (4,32±0,14)m/s e da adulto (4,30±0,07)m/s e 

segundo Kruskal-Wallis Test (p<0,05) não houve diferença significativa entre as V2. 

Portanto, as V1 e as V2 das categorias mirim, infanto-juvenil e adulto, apresentaram 

o mesmo padrão de velocidade. (Tabela 1). 

Para a V3 foi selecionada a passagem com a maior velocidade de cada 

atleta e segundo Kruskal-Wallis Test (p<0,05) houve diferença significativa entre a 

V3 (4,35±0,14)m/s da categoria mirim e a V3 (4,55±0,17)m/s da categoria infanto-

juvenil, bem como entre a V3 (4,35±0,14)m/s da categoria mirim e a V3 

(4,60±0,10)m/s da categoria adulto.(Tabela 1). 
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Para a comparação entre V1/V2/V3 de cada categoria, as médias de 

velocidade foram submetidas ao Friedman Test (p<0,05) e houve diferença 

significativa entre V1/V2, V1/V3 e V2/V3 nas categorias mirim, infanto-juvenil e 

adulto, caracterizando os diferentes padrões de velocidade de patinação.(Tabela 1).  

 

 
TABELA 1 – Médias e desvios-padrão das velocidades em m/s das categorias mirim, 

infanto-juvenil e adulto. 
 V1 V2 V3 

Mirim 2,86±0,06 4,22±0,09 V1        4,35±0,14 V1 V2 

 

Infanto-Juvenil 2,83±0,04 4,32±0,14 V1        4,55±0,17 V1 V2 
m 

Adulto 2,84±0,05 4,30±0,07 V1     4,60±0,10 V1 V2 
m 

Friedman Test (p < 0,05) = (V1) velocidade 1;  (V2) velocidade 2;  (V3.) velocidade 3. 
Kruskal-Wallis Test  (P < 0,05) = (m) = mirim; (ij) infanto-juvenil; (a) adulto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 17 – Representação gráfica da velocidade de patinação 
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4.2  Freqüência de passadas 

 

Em relação a freqüência de passadas, foram feitas comparações no 

sentido de se determinar as diferenças entre a freqüência de passadas das categorias 

mais velozes e a menos veloz, da freqüência de passadas da mesma categoria em 

diferentes velocidades, da freqüência de passadas entre as categorias mirim, infanto-

juvenil e adulto durante a mesma velocidade. 

Durante a V3, as categorias infanto-juvenil e adulto apresentaram 

maior velocidade de patinação que a categoria mirim, e, portanto, a freqüência de 

passadas da categoria mirim (2,07±0,15)Hz foi comparada com a freqüência de 

passadas da categoria infanto-juvenil (2,15±0,15)Hz. Segundo Mann Whitney test 

(p<0,05) não houve diferença significativa, embora, entre a freqüência de passadas 

da categoria mirim (2,07±0,15)Hz e da categoria adulto (2,18±0,16)Hz segundo 

Mann Whitney test (p<0,05) houve diferença significativa. 

Durante a V1, a freqüência de passadas da categoria mirim foi 

(1,02±0,27)Hz, da categoria infanto-juvenil (0,98±0,16)Hz e da categoria adulto foi 

(1,10±0,16)Hz. Durante a V2, a freqüência de passadas da categoria mirim foi 

(1,93±0,24)Hz, da categoria infanto-juvenil (1,98±0,26)Hz e da categoria adulto foi 

(2,04±0,35)Hz. Durante a V3, a freqüência de passadas da categoria mirim foi 

(2,07±0,15)Hz, da categoria infanto-juvenil (2,15±0,15)Hz e da categoria adulto foi 

(2,18±0,16)Hz. (Tabela 2 e Figura 18). 

Quando comparada a mesma categoria em diferentes velocidades, 

foram verificadas diferenças significativas segundo Friedman Test (p<0,05) em 

relação a freqüência de passadas entre V1 e V2 e entre V1 e V3 da categoria mirim; 
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entre V1 e V2, entre V1 e V3 e entre V2 e V3 da categoria infanto-juvenil; e entre 

V1 e V2 e entre V1 e V3 da categoria adulto. 

Por meio do Kruskal-Wallis Test (p<0,05) foram comparadas as 

freqüências de passadas entre as categorias mirim, infanto-juvenil e adulto durante a 

mesma velocidade de patinação, não sendo verificadas diferenças significativas neste 

aspecto técnico.  

 
 
TABELA 2 – Médias e desvios-padrão da freqüência de passadas em Hz das   

categorias  mirim, infanto-juvenil e adulto em V1,V2 e V3. 
 V1 V2 V3 

Mirim 1,02±0,27 1,93±0,24 V1 2,07±0,15 V1 

Infanto-Juvenil 0,98±0,16 1,98±0,26 V1    2,15±0,15 V1 V2 

Adulto 1,10±0,16 2,04±0,35 V1 2,18±0,16 V1 
                              * 

Friedman Test (p < 0,05) = (V1) velocidade 1;  (V2) velocidade 2;  (V3) velocidade 3. 
Kruskal-Wallis Test  (p < 0,05) = (m) mirim;  (ij) infanto-juvenil;  (a) adulto. 
Mann Whitney Test (p<0,05) = (*) mirim;  (**) infanto-juvenil;  (***) adulto. 
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FIGURA 18 – Representação gráfica da freqüência das passadas 
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4.3  Comprimento das passadas 

 

Em relação ao comprimento das passadas, foram feitas comparações 

no sentido de se determinar as diferenças entre o comprimento das passadas das 

categorias mais velozes e a menos veloz, o comprimento das passadas com a mesma 

velocidade de patinação de cada categoria, o comprimento das passadas em 

diferentes velocidades de patinação de cada categoria, o comprimento das passadas 

entre as categorias com a mesma velocidade.(Figura 19). 

Quando as categorias infanto-juvenil e adulto apresentaram maior 

velocidade de patinação que a categoria mirim, os comprimentos das passadas foram 

comparados por meio do Mann Whitney test (p<0,05) e houve diferença significativa 

somente entre o comprimento da P2 (2,39±0,21)m da categoria mirim e a P2 

(2,13±0,21)m da categoria adulto. 

Para a comparação dos comprimentos das passadas com a mesma 

velocidade de patinação de cada categoria foi aplicado o Friedman Test (p<0,05), 

sendo que durante a V1, na categoria mirim, a P2 (3,33±0,56)m foi maior que a P1 

(1,60±0,90)m e maior que a P3 (1,06±1,16)m, e entre a P1(1,60±0,90)m e a P3 

(1,06±1,16)m não houve diferença significativa. Na categoria infanto-juvenil, a P2 

(3,73±0,65)m foi maior que a P1 (1,07±0,41)m e maior que a P3 (1,19±0,97)m, e 

entre a P1(1,07±0,41)m e a P3 (1,19±0,97)m não houve diferença significativa. Na 

categoria adulto, a P2 (3,29±0,67)m foi maior que a P1 (0,70±0,36)m e maior que a 

P3 (2,00±1,01)m, e a P3(2,00±1,01)m foi maior que a P1 (0,70±0,36)m. (Tabela 3). 

Durante a V2, na categoria mirim, a P1 (0,99±0,43)m foi menor que a 

P2 (2,51±0,84)m e menor que a P3 (2,49±1,16)m e entre a P2 (2,51±0,84)m e a P3 
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(2,49±1,16)m não houve diferença significativa. Na categoria infanto-juvenil, a P1 

(0,95±0,42) foi menor que a P2 (2,86±0,62)m e menor que a P3 ( 2,18±0,92)m e 

entre a P2 (2,86±0,62)m e a P3 ( 2,18±0,92)m não houve diferença significativa. Na 

categoria adulto, a P1 (0,80±0,61)m foi menor que a P2 (2,54±1,95)m e menor que a 

P3 (2,41±1,41)m e entre a P2 (2,54±1,95)m e a P3 (2,41±1,41)m não houve 

diferença significativa. A P4 (0,24±0,58)m foi menor que a P1 (0,80±0,61)m, que a 

P2 (2,54±1,95)m e que a P3 (2,41±1,41)m. (Tabela 3). 

Durante a V3, na categoria mirim, a P1 (0,90±0,48)m foi menor que a 

P2 (2,39±0,21)m e menor que a P3 (2,70±0,67)m e entre a P2 (2,39±0,21)m e a P3 

(2,70±0,67)m não houve diferença significativa. Na categoria infanto-juvenil, a P1 

(0,93±0,40)m foi menor que a P2 (2,27±0,17)m e menor que a P3 (2,79±0,56)m e 

entre a P2 (2,27±0,17)m e a P3 (2,79±0,56)m não houve diferença significativa. Na 

categoria adulto, a P1 (0,90±0,57)m foi menor que a P2 (2,13±0,21)m e menor que a 

P3 (2,96±0,74)m e entre a P2 (2,13±0,21)m e a P3 (2,96±0,74)m não houve 

diferença significativa. (Tabela 3). 

Para a comparação dos comprimentos das passadas em diferentes 

velocidades de patinação de cada categoria foi aplicado o Friedman Test (p<0,05), 

sendo que na categoria mirim, o comprimento da P1(1,60±0,90)m em V1 foi maior 

que o comprimento da P1 (0,99±0,43)m em V2 e que o comprimento da P1 

(0,90±0,48)m em V3. O comprimento da P2 (3,33±0,56)m em V1 foi maior que o 

comprimento da P2 (2,51±0,84)m em V2 e que o comprimento da P2 (2,39±0,21)m 

em V3. O comprimento da P3 (2,49±1,16)m em V2 e o comprimento da P3 

(2,70±0,67)m em V3 foram maiores que o comprimento da P3 (1,06±1,16)m em 
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V1.(Tabela 3). 

Na categoria infanto-juvenil, entre o comprimento da P1(1,07±0,41)m 

em V1, o comprimento da P1 (0,95±0,42)m em V2 e o comprimento da P1 

(0,93±0,40)m em V3 não houve diferença significativa. O comprimento da P2 

(3,73±0,65)m em V1 foi maior que o comprimento da P2 (2,86±0,62)m em V2 e que 

o comprimento da P2 (2,27±0,17)m em V3. O comprimento da P2 (2,86±0,62)m em 

V2 foi maior que o comprimento da P2 (2,27±0,17)m em V3. O comprimento da P3 

(2,18±0,92)m em V2 e o comprimento da P3 (2,79±0,56)m em V3 foram maiores 

que o comprimento da P3 (1,19±0,97)m em V1. (Tabela 3). 

Na categoria adulto, entre o comprimento da P1 (0,70±0,36)m em V1, 

o comprimento da P1 (0,80±0,61)m em V2 e o comprimento da P1 (0,90±0,57)m em 

V3 não houve diferença significativa. O comprimento da P2 (2,54±1,95)m em V2 e 

da P2 (2,13±0,21)m V3 foram menores que o comprimento da P2 (3,29±0,67)m em 

V1. Entre o comprimento da P3 (2,00±1,01)m em V1, o comprimento da P3 

(2,41±1,41)m em V2 e o comprimento da P3 (2,96±0,74)m em V3 não houve 

diferença significativa. (Tabela 3). 

No sentido de se determinar as diferenças dos comprimentos das 

passadas entre as categorias mirim, infanto-juvenil e adulto com a mesma velocidade 

de patinação aplicou-se o Kruskal-Wallis test (p<0,05), sendo que a única diferença 

significativa encontrada nesta análise foi o comprimento maior da P1(1,60±0,90)m 

em V1 da categoria mirim em relação ao comprimento da P1(0,70±0,36)m em V1 da 

categoria adulto. (Tabela 3). 
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TABELA 3 – Médias e desvios-padrão do comprimento das passadas em metros     
das categorias Mirim, Infanto-Juvenil e Adulto em V1,V2 e V3. 

Categoria Velocidade  P1 P2 P3 P4 
Mirim V1 1,60±0,90 

V2 V3 a   

  3,33±0,56 P1/P3 
       V2 V3 

  1,06±1,16 
        

 

Mirim 
 

V2 0,99±0,43 
 

  2,51±0,84 P1   2,49±1,16 P1 
            V1 

 

Mirim 
 

V3 0,90±0,48 
 

  2,39±0,21 P1 

              *** 

  2,70±0,67 P1 
            V1 

 

Inf-Juvenil 
 

V1 1,07±0,41 
 

  3,73±0,65 P1/P3 
          V2 V3 

  1,19±0,97   

Inf-Juvenil 
 

V2 0,95±0,42 
 

  2,86±0,62 P1 
             V3 

  2,18±0,92 P1 
             V1 

 

Inf-Juvenil 
 

V3 0,93±0,40 
 

  2,27±0,17 P1   2,79±0,56 P1 
             V1 

 

Adulto 
 

V1 0,70±0,36 
 

  3,29±0,67 P1/P3 
             V2 V3 

  2,00±1,01 P1  

Adulto 
 

V2    0,80±0,61 P4 
 

  2,54±1,95 P1/P4   2,41±1,41 P1/P4   0,24±0,58  

Adulto 
 

V3 
 

0,90±0,57 
 

  2,13±0,21 P1   2,96±0,74 P1  

Friedman Test (p < 0,05) = ( P1) = passada 1;  (P2) = passada 2;  (P3) = passada 3 e (P4) = passada 4. 
Friedman Test (p < 0,05) = (V1) velocidade 1;  (V2) velocidade 2;  (V3) velocidade 3. 
Kruskal-Wallis Test (p < 0,05) = (m) mirim; (ij) infanto-juvenil; (a) adulto. 
Mann Whitney Test (p<0,05) = (*) mirim;  (**) infanto-juvenil;  (***) adulto. 
 
 
 
 
 

 

            FIGURA 19 – Representação gráfica do comprimento das passadas 
 

 

 

m
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4.4  Ângulo absoluto do tronco 

 

Em relação ao ângulo absoluto do tronco, foram feitas comparações 

no sentido de se determinar as diferenças entre os ângulos absolutos do tronco das 

categorias mais velozes e a menos veloz os ângulos absolutos do tronco com a 

mesma velocidade de patinação de cada categoria, os ângulos absolutos do tronco em 

diferentes velocidades de patinação de cada categoria, os ângulos absolutos do tronco 

entre as categorias com a mesma velocidade. (Figura 20). 

Quando as categorias infanto-juvenil e adulto apresentaram maior 

velocidade de patinação que a categoria mirim, os ângulos absolutos do tronco foram 

comparados por meio do Mann Whitney test (p<0,05), sendo que o ângulo absoluto 

do tronco da categoria mirim em V3 na posição X0 (48,7±7,2)graus foi maior que o 

ângulo absoluto do tronco da categoria infanto-juvenil em V3 na posição X0 

(42,0±3,6)graus. O ângulo absoluto do tronco da categoria mirim em V3 na posição 

X2 (46,5±5,9)graus foi maior que o ângulo absoluto do tronco da categoria infanto-

juvenil em V3 na posição X2 (37,2±5,2)graus. (Tabela 4).  

Para a comparação dos ângulos absolutos do tronco com a mesma 

velocidade de patinação de cada categoria foi aplicado o Friedman Test (p<0,05), 

sendo que durante a V1, na categoria mirim, os ângulos absolutos do tronco em X0 

(53,9±6,3)graus e X2 (53,8±8,5)graus foram menores que os ângulos absolutos do 

tronco em X4 (61,1±6,6)graus e X6 (70,6±5,4)graus, e o ângulo absoluto do tronco 

em X4 (61,1±6,6)graus foi menor que o ângulo absoluto do tronco em X6 

(70,6±5,4)graus. Na categoria infanto-juvenil, os ângulos absolutos do tronco em X0 

(50,1±14,3)graus e X2 (47,7±11,3)graus foram menores que os ângulos absolutos do 
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tronco em X4 (58,2±12,1)graus e X6 (68,3±11,4)graus, e o ângulo absoluto do 

tronco em X4 (58,2±12,1)graus foi menor que o ângulo absoluto do tronco em X6 

(68,3±11,4)graus. Na categoria adulto, os ângulos absolutos do tronco em X0 

(49,0±8,1)graus e X2 (50,7±9,8)graus foram menores que os ângulos absolutos do 

tronco em X4 (62,2±8,3)graus e X6 (69,8±8,3)graus, e o ângulo absoluto do tronco 

em X4 (62,2±8,3)graus foi menor que o ângulo absoluto do tronco em X6 

(69,8±11,8)graus. (Tabela 4). 

Durante a V2, na categoria mirim o ângulo absoluto do tronco em X0 

(50,6±7,5)graus foi maior que em X2 (44,7±9,0)graus, X4 (38,9±12,1)graus e X6 

(47,9±15,1)graus. O ângulo absoluto do tronco em X4 (38,9±12,1)graus foi menor 

que os ângulos absolutos do tronco em X2 (44,7±9,0)graus e em X6 

(47,9±15,1)graus. Na categoria infanto-juvenil, entre X0 (41,2±4,9)graus e X2 

(37,2±7,4)graus e entre X0 (41,2±4,9)graus e X4 (45,0±9,8)graus, os ângulos 

absolutos do tronco não apresentaram diferença significativa, embora foram 

verificadas diferenças significativas entre X2 (37,2±7,4)graus e X4 (45,0±9,8)graus, 

e o ângulo absoluto do tronco em X6 (57,8±13,4)graus foi maior que os ângulos 

absolutos do tronco das posições X0 (41,2±4,9)graus, X2 (37,2±7,4)graus e X4 

(45,0±9,8)graus. Na categoria adulto, entre X0 (44,7±6,3)graus e X2 (42,4±6,2)graus 

e entre X0 (44,7±6,3)graus e X4 (45,8±11,4)graus os ângulos absolutos do tronco 

não apresentaram diferença significativa, embora foram verificadas diferenças 

significativas entre X2 (42,4±6,2)graus e X4 (45,8±11,4)graus, e o ângulo absoluto 

do tronco em X6 (57,4±6,6)graus foi maior que os ângulos absolutos do tronco das 

posições X0 (44,7±6,3)graus, X2 (42,4±6,2)graus e X4 (45,8±11,4)graus. (Tabela 4). 
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Durante a V3, na categoria mirim o ângulo absoluto do tronco não 

apresentou diferença significativa entre X0 (48,7±7,2)graus, X2 (46,5±5,9)graus, X4 

(45,4±5,8)graus e X6 (48,9±10,4)graus. Na categoria infanto-juvenil, o ângulo 

absoluto do tronco em X2 (37,2±5,2)graus foi menor que os o ângulos absolutos do 

tronco das posições X0 (42,0±3,6)graus, X4 (43,9±11,3)graus e X6 (48,3±14,3) 

graus. Na categoria adulto o ângulo absoluto do tronco não apresentou diferença 

significativa entre X0 (46,2±7,4)graus, X2 (44,3±11,5)graus, X4 (41,3±9,7)graus e 

X6 (48,6±6,9)graus. (Tabela 4). 

Para a comparação dos ângulos absolutos do tronco em diferentes 

velocidades de patinação de cada categoria foi aplicado o Friedman Test (p<0,05), 

sendo que na categoria mirim, durante a V2 o ângulo absoluto do tronco na posição 

X4 (38,9±12,1)graus foi menor que o ângulo absoluto do tronco em X4 (61,1±6,6) 

graus durante a V1 e menor que em X4 (45,4±5,8)graus durante a V3. Os ângulos 

absolutos do tronco na posição X6 (47,9±15,1)graus durante a V2 e na posição X6 

(48,9±10,4) graus durante a V3 foram menores que em X6 (70,6±5,4)graus durante a 

V1. (Tabela 4). 

Na categoria infanto-juvenil, os ângulos absolutos do tronco na 

posição X2 (37,2±7,4)graus durante a V2 e na posição X2 (37,2±5,2)graus durante a 

V3 foram menores que em X2 (47,7±11,3)graus durante a V1. Os ângulos absolutos 

do tronco na posição X4 (45,0±9,8)graus durante a V2 e na posição X4 

(43,9±11,3)graus durante a V3 foram menores que em X4 (58,2±12,1)graus durante 

a V1. Os ângulos absolutos do tronco na posição X6 (57,8±13,4)graus durante a V2 e 

na posição X6 (48,3±14,3)graus durante a V3 foram menores que em X6 
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(68,3±11,4)graus durante a V1. O ângulo absoluto do tronco em X6 (57,8±13,4) 

graus durante a V2 foi menor que em X6 (68,3±11,4)graus durante a V1. (Tabela 4). 

Na categoria adulto, o ângulo absoluto do tronco na posição X0 

(44,7±6,3)graus durante a V2 foi menor que em X0 (49,0±8,1)graus durante a V1. 

Os ângulos absolutos do tronco na posição X4 (45,8±11,4)graus durante a V2 e na 

posição X4 (41,3±9,7)graus durante a V3 foram menores que em X4 (62,2±8,3)graus 

durante a V1. O ângulo absoluto do tronco em X6 (48,6±6,9)graus durante a V3 foi 

menor que os ângulos absolutos do tronco em X6 (69,8±11,8)graus durante a V1 e 

menor que em X6 (57,4±6,6)graus durante a V2. (Tabela 4). 

No sentido de se determinar as diferenças dos ângulos absolutos do 

tronco entre as categorias mirim, infanto-juvenil e adulto com a mesma velocidade 

de patinação aplicou-se o Kruskal-Wallis test (p<0,05), sendo que durante a V2, o 

ângulo absoluto do tronco da categoria mirim foi maior na posição X0 

(50,6±7,5)graus que o ângulo absoluto do tronco da categoria infanto-juvenil na 

posição X0 (41,2±4,9)graus e que o ângulo absoluto do tronco da categoria adulto na 

posição X0 (44,7±6,3)graus. Durante a V3, o ângulo absoluto do tronco da categoria 

mirim foi maior na posição X2 (46,5±5,9)graus que o ângulo absoluto do tronco da 

categoria infanto-juvenil na posição X2 (37,2±5,2)graus (Tabela 4). 
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TABELA 4 – Médias e desvios-padrão do ângulo absoluto do tronco em graus das 
categorias  mirim, infanto-juvenil e adulto para V1,V2 e V3. 

Categoria Velocidade          X0     X2        X4        X6 
Mirim V1     53,9±6,3 

 
53,8±8,5 
 

61,1±6,6 X0 X2  
        V2 V3 

70,6±5,4 X0 X2 X4 
       V2 V3 

Mirim 
 

V2    50,6±7,5 X2 X4 X6 
                ij a 

44,7±9,0 X4 38,9±12,1 47,9±15,1 X4 

Mirim 
 

V3    48,7±7,2 
               ** 

46,5±5,9 
       ij  ** 

45,4±5,8 
          V2 

48,9±10,4 

Infanto-Juvenil 
 

V1    50,1±14,3 47,7±11,3 
      V2 V3 

58,2±12,1X0 X2 
         V2 V3 

68,3±11,4X0 X2 X4  
       V2 V3 

Infanto-Juvenil 
 

V2    41,2±4,9 37,2±7,4  45,0±9,8 X2 57,8±13,4X0 X2 X4 
           V3 

Infanto-Juvenil 
 

V3    42,0±3,6 X2 37,2±5,2  43,9±11,3 X2 48,3±14,3 X2 

Adulto 
 

V1    49,0±8,1 
                V2  

50,7±9,8  62,2±8,3 X0 X2 
           V2 V3 

69,8±11,8X0 X2 X4 
               V3 

Adulto 
 

V2    44,7±6,3 42,4±6,2 45,8±11,4 X2 57,4±6,6  X0 X2 X4 
          V3 

Adulto 
 

V3    46,2±7,4 44,3±11,5   41,3±9,7 48,6±6,9 

Friedman Test (p < 0,05) = (x0)=ponto 0;  (x2)=ponto 2;  (x4)=ponto 4 e (x6)=ponto 6. 
Friedman Test (p < 0,05) = (V1) velocidade 1;  (V2) velocidade 2;  (V3) velocidade 3. 
Kruskal-Wallis Test (p < 0,05) = (m) mirim; (ij) infanto-juvenil; (a) adulto. 
Mann Whitney Test (p<0,05) = (*) mirim;  (**) infanto-juvenil;  (***) adulto. 
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                Figura 20 – Representação gráfica do ângulo absoluto do tronco 
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5 DISCUSSÃO  

 

  Nos campeonatos mundiais de hóquei sobre patins, as equipes 

Brasileiras ocupam as quartas ou quintas colocações, atrás das equipes da Espanha, 

Argentina, Itália e Portugal. Este fato é justificado pela dificuldade que o atleta 

brasileiro apresenta em suas técnicas para o aumento da velocidade de patinação. 

Visando contribuir com melhores classificações das equipes 

Brasileiras em campeonatos mundiais, procurou-se identificar as alterações 

biomecânicas ocorridas com o aumento da velocidade de patinação, para a partir 

disto, oferecer orientações técnicas aos atletas em seus treinamentos de velocidade de 

patinação. 

Durante uma partida de hóquei sobre patins, o atleta é solicitado 

freqüentemente a desenvolver velocidade máxima em deslocamentos curtos, fator 

este que determinou a distância de 6 metros para a análise das técnicas adotadas em 

diferentes velocidades de patinação. 

A opção pela coleta cinemática baseada no sistema de referência 

bidimensional (2D) foi definida devido aos aspectos técnicos avaliados apresentarem 

características de movimento planar. 

A utilização de uma única câmera visou diminuir a complexidade da 

coleta com mais de uma câmera, o que condiz com Sih et al (2001) que relata o 

aumento da complexidade com o uso de uma segunda câmera e considera precisos os 

seus dados coletados com uma única câmera. 

A velocidade pré-determinada para V3 (>4,16m/s) quando comparada 

com as velocidades de outras modalidades desportivas, como a velocidade dos 100 m 
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rasos no atletismo (10,2m/s), pode ser considerada uma velocidade baixa, mas a 

diferença entre as distâncias de 100m do atletismo com a de 6m da patinação é um 

fator interveniente destas comparações, bem como as diferenças entre os gestos 

técnicos de cada modalidade, o que é confirmado por Minkoff (1982) em seus 

estudos ressaltando as diferenças técnicas para o aumento da velocidade de patinação 

do hóquei no gelo com mudanças de direção constantes e movimentos com 

acelerações e desacelerações intermitentes em relação as técnicas dos patinadores de 

velocidade com direção constante e ritmo contínuo. 

Atingir uma velocidade maior que (4,16m/s) em 6 metros de patinação 

exigiu muito esforço físico e desenvolvimento técnico dos atletas. As velocidades 

V1(2,77 m/s), V2(4,16 m/s) e V3(>4,16 m/s), foram pré-determinadas para 

caracterizar os diferentes padrões de velocidade de patinação, e segundo Friedman 

Test (p<0,05) houve diferença significativa entre V1/V2, V1/V3 e V2/V3 em todas 

as categorias. 

A V1(2,77m/s) é uma velocidade atípica em uma partida de hóquei 

sobre patins e em treinamentos de velocidade de patinação, mas foi pré-determinada 

com o objetivo de oferecer meios de comparação entre as técnicas adotadas em um 

padrão de velocidade mínima com padrões de velocidades média e máxima. A 

V1(2,77m/s) foi facilmente desempenhada por todos os atletas de todas as categorias. 

A V2 (4,16 m/s) é uma velocidade semelhante as velocidades de uma 

partida de hóquei sobre patins e é empregada em treinamentos de velocidade de 

patinação com mais freqüência que a V1(2,77 m/s), podendo ser considerada uma 

velocidade alternativa dos treinamentos de velocidade. A V2(4,16m/s) exigiu esforço 

dos atletas de todas as categorias. 
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A V3 (>4,16 m/s), é uma velocidade típica de uma partida de hóquei 

sobre patins e é empregada em treinamentos de velocidade de patinação com mais 

freqüência que a V1(2,77 m/s) e que a V2 (4,16m/s), podendo ser considerada uma 

velocidade característica dos treinamentos de velocidade. A V3 (>4,16m/s) foi a 

velocidade que apresentou esforço das categorias infanto-juvenil e adulto e muitas 

dificuldades da categoria mirim. 

Devido a categoria mirim apresentar a V3 menor que a V3 da 

categoria infanto-juvenil e que a V3 da categoria adulto, os aspectos técnicos durante 

as V3 foram comparados com o objetivo de identificação das diferenças da 

freqüência das passadas, comprimento das passadas e ângulo do tronco entre as 

categorias mais velozes e a menos veloz.  

Para McCaw & Hoshizaki (1977), Marino (1977) e Marino (1983) o 

aumento da freqüência da passada foi o meio mais eficiente para o aumento da 

velocidade da patinação no gelo, sendo a mesma alteração encontrada no presente 

estudo entre a freqüência da passada da categoria mirim e a freqüência da passada da 

categoria adulto durante a V3. A categoria adulto quando desenvolveu maior 

velocidade apresentou uma freqüência da passada maior que a categoria mirim. 

Em relação ao comprimento das passadas, Wilson et al (1987) relatam 

que as passadas mais longas foram observadas em maiores velocidades de 

deslocamento de patinadores sobre rodas e quando foram comparados os 

comprimentos das passadas entre as categorias mais velozes e menos velozes no 

presente estudo, observou-se que a P2 da categoria adulto em V3 foi menor que a P2 

da categoria mirim em V3. Os patinadores sobre rodas estudados por Wilson et al 

(1987) são patinadores de longas distâncias, enquanto que no presente estudo a 
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patinação foi realizada em curta distância, podendo ser este o fator de divergência 

entre os resultados encontrados nestes estudos. 

Sobre o ângulo absoluto do tronco, Schenau et al (1987) verificaram 

que a flexão do tronco é um fator que contribui para a rotação das articulações 

envolvidas no movimento de patinação sendo melhor aproveitadas para a translação 

de patinadores de velocidade no gelo, bem como Koning et al (1991b) verificaram 

que a flexão do tronco reduziu o atrito entre o ar e a superfície corporal do atleta em 

seus estudos com patinadores de velocidade. No presente estudo, foram observados 

os ângulos absolutos do tronco menores nas posições X0 e X2 durante a V3 da 

categoria infanto-juvenil quando comparados com os ângulos absolutos do tronco 

nas posições X0 e X2  durante a V3 da categoria mirim. O primeiro e o segundo 

metros de patinação foram realizados com o tronco mais fletido pela categoria que 

desenvolveu maior velocidade de patinação, podendo ser este um dos fatores que 

contribuiu para a patinação mais veloz da categoria infanto-juvenil. 

Portanto, as diferenças significativas entre as categorias mais velozes 

e a menos veloz foram uma maior freqüência de passadas, um comprimento menor 

da P2 e o ângulo absoluto do tronco menor nas posições X0 e X2, sendo que estes 

aspectos técnicos foram observados nas categorias mais velozes. 

A freqüência de passadas segundo Hamill & Knutzen (1999) é um 

parâmetro comumente estudado pelos biomecânicos em várias modalidades 

desportivas, devido a possibilidade de alteração da velocidade de deslocamento do 

atleta com a alteração deste parâmetro. Assim sendo, a freqüência de passadas 

durante os 6m de patinação foi alvo de outras observações, além das comparações 

deste aspecto técnico entre as categorias mais velozes e menos veloz. 
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O procedimento aplicado para a determinação da freqüência de 

passadas no presente estudo, visou diminuir as diferenças de interpretação durante a 

contagem do número de passadas, por não ter sido determinado com qual membro 

inferior o atleta iniciaria o movimento de patinação objetivando não interferir em 

suas técnicas, e assim sendo, o início e o final dos movimentos de fases de balanço 

(FB) e de fases de apoio e deslizamento (FAD) entre os atletas foi diversificado, bem 

como, para o mesmo atleta com diferentes velocidades.  

Para a obtenção do número de passadas, a soma de FB + FAD foi 

dividida por dois (quantidade de fases) para cada velocidade de patinação de cada 

atleta. O número de passadas dividido pelo tempo gasto no percurso de 6 metros 

determinou a freqüência de passadas de cada atleta em cada velocidade. 

Com exceção da freqüência das passadas entre V2 e V3 nas categorias 

mirim e adulto, a freqüência de passadas  foi maior com o aumento da velocidade de 

patinação e durante a mesma velocidade de patinação em todas as categorias a 

freqüência de passada não apresentou diferença significativa entre as categorias.  

  Portanto, o aumento da freqüência de passadas foi um meio utilizado 

pelos atletas de hóquei sobre patins em todas as categorias para o aumento de 

velocidade de patinação e de acordo com McCaw & Hoshizaki (1977), Marino 

(1977) e Marino (1983) o aumento da freqüência de passadas foi o meio utilizado 

para o aumento da velocidade de patinação no gelo. 

Em relação ao comprimento das passadas, Hamill & Knutzen (1999) 

relatam que é outro parâmetro que pode interferir na velocidade de deslocamento do 

atleta de várias modalidades desportivas.  

Na comparação do comprimento das passadas com a mesma 
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velocidade de patinação de cada categoria, verificou-se que as P1 foram sempre 

menores que as P2 independentemente da velocidade de patinação, e sempre 

menores que as P3 com exceção das P3 durante as V1 nas categorias mirim e 

infanto-juvenil.  

O comprimento da P1 foi menor em relação a P2 e a P3 por ter sido 

calculado a partir do deslocamento do ponto anatômico 1 sendo que o patins oposto 

foi obrigatoriamente o ponto de apoio para o inicio do movimento sem apresentar a 

fase de deslizamento, enquanto que os comprimentos das P2 e P3 foram calculados a 

partir do deslocamento do ponto anatômico 1 associados obrigatoriamente a fase de 

deslizamento do patins oposto por tratar-se de movimento de patinação, fato este que 

pode justificar o comprimento menor da P1 em todas as velocidades. 

Durante a V1 a P2 foi maior que a P3 em todas as categorias e devido 

a freqüência de passadas durante a V1 ser menor em relação a freqüência de passadas 

durante a V2 e a V3, pode-se observar uma tendência do aumento do comprimento 

das passadas durante a V1. Assim sendo, o comprimento maior da P2 em relação a 

P3 durante a V1 pode ter sido determinado pela distância de 6 metros do ambiente de 

coleta, uma vez que a P3 foi calculada até o limite de 6 metros, sendo completada 

após este limite por todos os atletas avaliados, e portanto, torna-se necessário a 

confirmação desta tendência em manter o comprimento semelhante das P2 e P3 

ocorridas durante as V2 e as V3 em um ambiente de coleta com uma distância maior 

que 6 metros. 

A P2 durante a V1 foi maior que a P2 durante a V2 e a V3 em todas as 

categorias, sendo que esta diferença pode ter ocorrido devido ao aumento da 

freqüência das passadas com o aumento da velocidade de patinação e conseqüente 
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diminuição dos comprimentos das passadas. Esta relação pode ser avaliada entre as 

P3 durante a V1 e as P3 durante a V2 e a V3 em um ambiente de coleta com uma 

distância maior que 6 metros, uma vez que durante a V2 e a V3 os comprimentos da 

P2 e da P3 foram semelhantes. 

WILSON et al (1987) relatam que as passadas mais longas promovem 

maior velocidade de deslocamento em patinação sobre rodas, e os dados obtidos no 

presente estudo não confirmaram esta relação, sendo que para as maiores velocidades 

o comprimento da P1 foi menor que o comprimento da P2 e que o comprimento da 

P3, bem como, a P2 e a P3 apresentaram comprimentos semelhantes, e, de acordo 

com Marino (1977) a velocidade de patinação é mais dependente do número de 

passadas do que do comprimento de cada passada. 

Sobre o ângulo absoluto do tronco, Schenau et al (1987) relatam que a 

flexão do tronco é um fator que contribui para o aumento da velocidade final de 

patinadores de longas distância, sendo, o mesmo, observado para os atletas de hóquei 

sobre patins. 

De acordo com Hamill & Knutzen (1999) a flexão do quadril aumenta 

a vantagem mecânica do glúteo máximo, tornando-o mais efetivo como rotador 

externo e entre a cabeça femoral e o acetábulo ocorre a máxima congruência 

promovendo maior estabilidade da articulação do quadril. Os músculos do quadril 

podem gerar a maior produção de força no movimento de extensão, com o glúteo 

máximo associado aos isquiotibiais, sendo que a força de extensão é máxima com a 

articulação do quadril em flexão. 

Assim sendo, nos momentos da patinação em que exigiu-se força 

muscular dos extensores do quadril, o ângulo absoluto do tronco apresentou-se 
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menor, como nas posições X0 e X2 durante a V1, por ser o início do movimento de 

patinação, a força muscular torna-se mais necessária que nas posições X4 e X6 

devido ao deslizamento do patins facilitar a progressão do atleta até as posições 

finais com baixa velocidade. 

Durante as V2 e as V3 o ângulo absoluto do tronco apresentou-se com 

maior flexão que durante a V1, sendo que para o aumento da velocidade de patinação 

a ação dos músculos extensores do quadril torna-se necessária durante todo o 

percurso de 6 metros. 

Durante as maiores velocidades de patinação, os atletas flexionam o 

tronco de maneira natural, e de acordo com Hamill & Knutzen (1999) a flexão do 

tronco promove maior estabilidade da articulação do quadril, e assim sendo, a 

necessidade de manutenção do equilíbrio corporal sobre os patins com o aumento da 

velocidade pode ser um dos fatores que determinou o ângulo absoluto do tronco 

menor com as maiores velocidades de patinação. 

Portanto, a ação facilitada dos músculos extensores e a maior 

estabilidade do quadril com a flexão do tronco, podem ser os fatores que contribuem 

para uma manutenção do ângulo absoluto do tronco menor com as maiores 

velocidades de patinação. 

Os ângulos absolutos do tronco apresentaram um comportamento 

semelhante durante a mesma velocidade de cada categoria, em diferentes velocidades 

de patinação de cada categoria e entre as categorias com a mesma velocidade. 
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6 CONCLUSÕES 
 
 

  Os dados obtidos neste estudo permitem concluir que:  

As categorias mais velozes apresentaram uma maior freqüência de 

passadas, o comprimento menor da P2 e o ângulo absoluto do tronco menor nas 

posições X0 e X2. 

Para o aumento da velocidade de patinação houve aumento da 

freqüência das passadas em todas as categorias. 

Durante a maior velocidade, a P1 foi menor que a P2 e que a P3 e 

entre a P2 e a P3 o comprimento foi semelhante em todas as categorias 

O ângulo absoluto do tronco foi menor em X4 e X6 com o aumento 

da velocidade de patinação em todas as categorias. 

Os treinamentos de velocidade de patinação dos atletas de hóquei 

sobre patins podem ser associados aos dados obtidos no presente estudo, ou seja, 

para o aumento de velocidade de patinação o atleta deve aumentar a freqüência das 

passadas, diminuir a primeira passada, manter as passadas subsequentes com 

comprimentos semelhantes e manter o tronco fletido. 

Como sugestão, a avaliação da velocidade de patinação de atletas de 

hóquei sobre patins após um período de treinamento baseado nas informações do 

presente estudo, é um ponto relevante para a modalidade no Brasil. 
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APÊNDICE  1 – Tabelas dos dados coletados 
 

 

As V1 selecionadas de cada atleta das categorias mirim, infanto-

juvenil e adulto foram as seguintes: 

 

TABELA 5 – V1 da categoria mirim 
Atleta m/s de 0 a 2m m/s de 2 a 4m m/s de 4 a 6m  média individual 

1 2,44 3,03 3,13 2,86 
2 2,38 2,94 3,23 2,85 
3 2,20 3,13 3,57 2,96 
4 2,27 3,23 3,23 2,91 
5 2,15 3,13 3,28 2,85 
6 2,56 2,82 3,17 2,85 
7 2,33 2,86 3,13 2,77 
8 2,50 2,94 3,08 2,84 

média categoria 2,35 ±± 0,14 3,01±± 0,14 3,23±± 0,15 2,86±± 0,06 
 
 
 
TABELA 6 – V1 da categoria infanto-juvenil 

Atleta m/s de 0 a 2m m/s de 2 a 4m m/s de 4 a 6m  média individual 
1 2,33 3,03 3,23 2,86 
2 2,38 2,70 3,28 2,79 
3 2,02 3,17 3,45 2,88 
4 2,27 3,08 3,23 2,86 
5 2,30 3,08 3,17 2,85 
6 2,53 2,86 2,94 2,78 
7 2,38 2,94 3,17 2,83 
8 2,25 3,17 3,08 2,83 

média categoria 2,31±± 0,15 3,00±± 0,16 3,19±± 0,15 2,83±± 0,04 
 
 
 
TABELA 7 – V1 da categoria adulto 

Atleta m/s de 0 a 2m m/s de 2 a 4m m/s de 4 a 6m  média individual 
1 2,35 2,90 3,28 2,86 
2 2,38 2,86 3,03 2,79 
3 2,33 2,94 3,13 2,88 
4 2,44 2,99 3,23 2,86 
5 2,04 3,23 3,28 2,85 
6 2,30 3,03 3,13 2,78 
7 2,30 3,13 3,13 2,83 
8 2,15 3,17 3,45 2,83 

média categoria 2,29±± 0,13 3,03±± 0,13 3,20±± 0,13 2,84±± 0,05 
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As V2 selecionadas de cada atleta das categorias mirim, infanto-

juvenil e adulto foram as seguintes: 

 

TABELA 8 – V2 da categoria mirim 
Atleta m/s de 0 a 2m m/s de 2 a 4m m/s de 4 a 6m  média individual 

1 3,39 4,26 5,00 4,22 
2 3,51 4,76 4,55 4,27 
3 3,33 4,55 4,76 4,21 
4 3,23 4,26 4,88 4,12 
5 3,23 4,76 5,26 4,42 
6 3,33 4,44 4,65 4,14 
7 3,17 4,44 5,00 4,21 
8 3,39 4,65 4,55 4,20 

média categoria 3,32±± 0,11 4,51±± 0,20 4,83±± 0,25 4,22±± 0,09 
 

 

TABELA 9 – V2 da categoria infanto-juvenil 
Atleta m/s de 0 a 2m m/s de 2 a 4m m/s de 4 a 6m  média individual 

1 3,33 4,65 4,88 4,29 
2 3,03 4,44 5,26 4,25 
3 3,17 4,55 4,88 4,20 
4 3,08 5,13 5,00 4,40 
5 3,39 4,76 4,55 4,23 
6 3,77 5,13 5,00 4,63 
7 3,23 4,65 5,13 4,34 
8 3,45 4,76 4,55 4,25 

média categoria 3,31±± 0,24 4,76±± 0,25 4,90±± 0,26 4,32±± 0,14 
 
 
 
 
TABELA 10 – V2 da categoria adulto 

Atleta m/s de 0 a 2m m/s de 2 a 4m m/s de 4 a 6m  média individual 
1 3,33 4,55 5,13 4,34 
2 3,39 4,55 5,26 4,40 
3 3,39 4,44 5,13 4,32 
4 3,39 4,88 4,65 4,31 
5 3,23 4,65 4,65 4,18 
6 3,45 4,76 4,55 4,25 
7 3,28 4,65 4,88 4,27 
8 3,23 4,44 5,26 4,31 

média categoria 3,34±± 0,08 4,62±± 0,15 4,94±± 0,29 4,30±± 0,07 
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As V3 selecionadas de cada atleta das categorias mirim, infanto-

juvenil e adulto foram as seguintes: 

 

TABELA 11 – V3 da categoria mirim 
Atleta m/s de 0 a 2m m/s de 2 a 4m m/s de 4 a 6m  média individual 

1 3,17 4,76 5,13 4,35 
2 3,57 4,65 5,00 4,41 
3 3,39 4,76 4,76 4,30 
4 3,28 4,26 4,76 4,10 
5 3,45 5,26 4,88 4,53 
6 3,28 4,76 4,88 4,31 
7 3,57 4,88 5,13 4,53 
8 3,57 4,55 4,76 4,29 

média categoria 3,41±± 0,16 4,73±± 0,29 4,91±± 0,16 4,35±± 0,14 
 

 

TABELA 12 – V3 da categoria infanto-juvenil 
Atleta m/s de 0 a 2m m/s de 2 a 4m m/s de 4 a 6m  média individual 

1 3,51 5,26 4,88 4,55 
2 3,45 4,76 5,13 4,45 
3 3,45 5,13 4,76 4,45 
4 3,03 5,41 5,00 4,48 
5 3,45 4,76 4,88 4,36 
6 3,77 5,13 5,00 4,63 
7 3,33 4,76 6,67 4,92 
8 3,70 5,00 5,00 4,57 

média categoria 3,46±± 0,23 5,03±± 0,25 5,16±± 0,62 4,55±± 0,17 
 
 
 
 
TABELA 13 – V3 da categoria adulto 

Atleta m/s de 0 a 2m m/s de 2 a 4m m/s de 4 a 6m  média individual 
1 3,64 5,13 5,26 4,68 
2 3,85 5,00 5,41 4,75 
3 3,64 5,13 5,13 4,63 
4 3,45 4,65 5,26 4,45 
5 3,28 5,26 5,26 4,60 
6 3,77 5,13 5,00 4,63 
7 3,45 4,76 5,26 4,49 
8 3,28 5,26 5,13 4,56 

média categoria 3,54±± 0,21 5,04±± 0,22 5,21±± 0,12 4,60±± 0,10 
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TABELA 14 – Número  de  passadas da categoria mirim em V1,V2 e V3.  

Média de FB/FAD 
 V1 V2 V3 

Atleta FB FAD Média   FB FAD Média FB FAD Média 
1 2 2 2 3 2 2,5 3 2 2,5 
2 1 2 1,5 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 2,5 3 3 3 3 3 3 
5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
6 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 1 2 1,5 3 3 3 3 3 3 

Nº Passadas    2,2±± 0,6 2,8±± 0,3 2,9±± 0,2 
V1= 2,86±0,06; V2 =4,22±0,09; V3 =4,35±0,14; FB = fase de balanço; FAD = fase apoio e deslizamento. 

 
 
 
TABELA 15 – Número  de  passadas da   categoria infanto-juvenil em V1,V2 e V3.  

Média de FB/FAD 
 V1 V2 V3 

Atleta FB FAD Média   FB FAD Média FB FAD Média 
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 2,5 3 3 3 3 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 3 2 2,5 
4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
5 2 3 2,5 3 3 3 3 3 3 
6 1 2 1,5 3 3 3 3 3 3 
7 2 3 2,5 3 3 3 3 3 3 
8 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Nº Passadas 2,1±± 0,4 2,9±± 0,3 2,9±± 0,2 
V1= 2,83±0,04; V2 =4,32±0,14; V3 =4,55±0,17; FB = fase de balanço; FAD = fase apoio e deslizamento. 

 
 
 
TABELA 16 – Número de passadas da categoria adulto em V1,V2 e V3.  

Média de FB/FAD 
 V1 V2 V3 

Atleta FB FAD Média   FB FAD Média FB FAD Média 
1 1 2 1,5 2 2 2 3 3 3 
2 2 3 2,5 4 3 3,5 3 3 3 
3 2 3 2,5 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 2,5 3 3 3 3 3 3 
5 2 3 2,5 3 3 3 3 3 3 
6 2 3 2,5 4 3 3,5 3 3 3 
7 2 3 2,5 3 3 3 3 3 3 
8 2 3 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 

Nº Passadas 2,4±± 0,4 2,9±± 0,5 2,9±± 0,2 
V1= 2,84±0,05; V2 =4,30±0,07; V3 =4,60±0,10; FB = fase de balanço; FAD = fase apoio e deslizamento. 
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TABELA 17– Freqüência de  passadas da  categoria mirim em V1,V2 e V3.  

Atleta V1 V2 V3 
1 0,94 1,71 1,74 
2 0,70 2,10 2,19 
3 1,42 2,10 2,05 
4 1,18 2,00 2,00 
5 0,92 1,41 2,19 
6 0,94 2,03 2,08 
7 1,36 2,03 2,21 
8 0,70 2,05 2,11 

Freqüência Passadas 1,02±± 0,27 1,93±±  0,24 2,07±± 0,15 
 
 
 
 
 

 

TABELA 18– Freqüência de passadas da categoria infanto-juvenil em V1,V2 e V3.  
Atleta V1 V2 V3 

1 0,94 2,08 2,21 
2 1,14 2,01 2,16 
3 0,91 1,35 1,80 
4 0,93 2,08 2,10 
5 1,16 2,07 2,13 
6 0,69 2,10 2,27 
7 1,16 2,08 2,27 
8 0,92 2,08 2,24 

Freqüência Passadas 0,98±± 0,16 1,98±± 0,26  2,15±± 0,15 
 

 

 

 

 

 

TABELA 19– Freqüência de  passadas da categoria adulto em V1,V2 e V3.  
Atleta V1 V2 V3 

1 0,70 1,40 2,27 
2 1,14 2,48 2,33 
3 1,15 2,10 2,26 
4 1,18 2,10 2,16 
5 1,13 2,03 2,19 
6 1,15 2,43 2,27 
7 1,16 2,07 2,17 
8 1,17 1,72 1,81 

Freqüência Passadas 1,10±± 0,16 2,04±± 0,35  2,18±± 0,16 
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TABELA 20 – Comprimento das passadas da categoria mirim para V1 

 P1 P2 P3 P4 
Atleta FB1 FAD1 ∑∑  FB2 FAD2 ∑∑  FB3 FAD3 ∑∑  FB4 FAD4 ∑∑  

1 0,86 1,84 2,70 1,87 1,42 3,29 - - - - - - 
2  0,82 0,82 1,37 1,92 3,29 1,15 0,73 1,88 - - - 
3 0,36 0,69 1,05 0,95 1,91 2,86 1,15 0,93 2,08 - - - 
4  0,70 0,70 1,09 1,48 2,56 1,19 1,53 2,72 - - - 
5 0,79 1,55 2,34 1,60 2,05 3,65 - - - - - - 
6 0,98 1,86 2,84 1,38 1,77 3,15 - - - - - - 
7 0,23 0,60 0,83 1,43 1,95 3,38 1,11 0,67 1,78 - - - 
8  1,54 1,54 1,52 2,93 4,45 - - - - - - 

Média 1,60±± 0,90 3,33±± 0,56 1,06±± 1,16 - 
P1=Passada 1; P2=Passada 2; P3=Passada 3 e P4=Passada 4. 
 

 
 
 
 
TABELA 21  – Comprimento das passadas da categoria mirim para V2 

 P1 P2 P3 P4 
Atleta FB1 FAD1 ∑∑  FB2 FAD2 ∑∑  FB3 FAD3 ∑∑  FB4 FAD4 ∑∑  

1 1,12 0,38 1,50 1,43 1,19 2,62 1,87 - 1,87 - - - 
2 0,45 0,13 0,59 1,59 0,40 1,99 1,17 2,24 3,41 - - - 
3 0,54 0,14 0,68 1,74 0,34 2,08 2,01 1,22 3,23 - - - 
4 0,33 0,18 0,51 1,38 0,70 2,09 1,95 1,44 3,39 - - - 
5 1,11 0,35 1,46 1,54 2.99 4,53 - - - - - - 
6 0,42 1,10 1,52 1,85 0,59 2,43 1,56 0,48 2,04 - - - 
7 0,45 0,45 0,89 1,83 0,38 2,20 2,43 0,47 2,90 - - - 
8 0,29 0,49 0,77 1,15 0,99 2,15 2,02 1,05 3,07 - - - 

Média 0,99±± 0,43 2,51±± 0,84 2,49±± 1,16 - 
P1=Passada 1; P2=Passada 2; P3=Passada 3 e P4=Passada 4. 
 

 
 
 
 
TABELA 22  – Comprimento das passadas da categoria mirim para V3 

 P1 P2 P3 P4 
Atleta FB1 FAD1 ∑∑  FB2 FAD2 ∑∑  FB3 FAD3 ∑∑  FB4 FAD4 ∑∑  

1 1,56 0,28 1,84 1,38 1,41 2,79 1,36 - 1,36 - - - 
2 0,42 0,13 0,55 1,73 0,71 2,44 1,77 1,23 3,00 - - - 
3 0,57 0,10 0,67 1,69 0,72 2,41 1,86 1,05 2,91 - - - 
4 0,21 0,20 0,42 1,42 0,67 2,09 1,60 1,88 3,48 - - - 
5 1,18 0,22 1,40 1,89 0,65 2,54 1,54 0,51 2,05 - - - 
6 0,47 0,31 0,78 1,60 0,71 2,31 2,16 0,74 2,90 - - - 
7 0,58 0,14 0,71 1,33 0,91 2,24 1,87 1,17 3,04 - - - 
8 0,46 0,40 0,86 1,33 0,98 2,31 1,39 1,43 2,82 - - - 

Média 0,90±± 0,48 2,39±± 0,21 2,70±± 0,67 - 
P1=Passada 1; P2=Passada 2; P3=Passada 3 e P4=Passada 4. 
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TABELA 23  – Comprimento das passadas da categoria infanto-juvenil para V1 

 P1 P2 P3 P4 
Atleta FB1 FAD1 ∑∑  FB2 FAD2 ∑∑  FB3 FAD3 ∑∑  FB4 FAD4 ∑∑  

1  1,03 1,03 1,06 2,66 3,72 1,24 - 1,24 - - - 
2 0,24 1,01 1,25 0,90 2,23 3,13 1,61 - 1,61 - - - 
3  0,81 0,81 1,17 2,91 4,08 1,10 - 1,10 - - - 
4  1,12 1,12 1,02 3,20 4,22 0,65  0,65 - - - 
5  0,74 0,74 1,03 1,81 2,84 0,87 1,54 2,41 - - - 
6  1,44 1,44 1,41 3,14 4,55 - - - - - - 
7  0,45 0,45 0,72 2,30 3,02 0,65 1,87 2,52 - - - 
8 0,21 1,52 1,73 0,99 3,27 4,26 - - - - - - 

Média 1,07±± 0,41 3,73±± 0,65 1,19±± 0,97             - 
P1=Passada 1; P2=Passada 2; P3=Passada 3 e P4=Passada 4. 
 
 

 
 
 
TABELA 24  – Comprimento das passadas da categoria infanto-juvenil para V2 

 P1 P2 P3 P4 
Atleta FB1 FAD1 ∑∑  FB2 FAD2 ∑∑  FB3 FAD3 ∑∑  FB4 FAD4 ∑∑  

1 0,29 0,26 0,55 1,58 1,35 2,93 1,81 0,70 2,51 - - - 
2 0,87 0,20 1,07 1,19 1,41 2,60 1,79 0,53 2,32 - - - 
3 0,89 0,97 1,86 1,62 2,51 4,13 - - - - - - 
4 0,53 0,27 0,80 1,16 1,20 2,36 1,54 1,29 2,83 - - - 
5 0,39 0,43 0,82 1,25 1,18 2,43 1,72 1,02 2,74 - - - 
6 0,53 0,14 0,67 1,36 2,04 3,40 1,03 0,89 1,92 - - - 
7 0,50 0,64 1,14 0,96 1,39 2,35 1,69 0,81 2,50 - - - 
8 0,27 0,45 0,72 1,16 1,55 2,71 1,55 1,01 2,56 - - - 

Média 0,95±± 0,42 2,86±± 0,62 2,18±± 0,92  
P1=Passada 1; P2=Passada 2; P3=Passada 3 e P4=Passada 4. 
 

 
 
 
 
TABELA 25  – Comprimento das passadas da categoria infanto-juvenil para V3 

 P1 P2 P3 P4 
Atleta FB1 FAD1 ∑∑  FB2 FAD2 ∑∑  FB3 FAD3 ∑∑  FB4 FAD4 ∑∑  

1 0,14 0,49 0,64 1,83 0,26 2,09 2,41 0,85 3,26 - - - 
2 0,55 0,05 0,60 1,51 0,62 2,13 1,89 1,37 3,26 - - - 
3 0,76 1,01 1,78 1,42 1,16 2,58 1,63 - 1,63 - - - 
4 0,66 0,20 0,86 1,34 0,88 2,22 1,98 0,93 2,91 - - - 
5 0,60 0,24 0,84 1,52 0,84 2,36 1,90 0,89 2,79 - - - 
6 0,64 0,13 0,78 1,61 0,77 2,38 2,12 0,71 2,83 - - - 
7 0,76 0,53 1,29 0,93 1,42 2,34 1,98 0,38 2,36 - - - 
8 0,55 0,11 0,67 1,18 0,91 2,09 1,77 1,46 3,23 - - - 

Média 0,93±± 0,40 2,27±± 0,17 2,79±± 0,56 - 
P1=Passada 1; P2=Passada 2; P3=Passada 3 e P4=Passada 4. 
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TABELA 26  – Comprimento das passadas da categoria adulto para V1 
 P1 P2 P3 P4 

Atleta FB1 FAD1 ∑∑  FB2 FAD2 ∑∑  FB3 FAD3 ∑∑  FB4 FAD4 ∑∑  
1  1,45 1,45 0,80 3,74 4,54 - - - - - - 
2  0,45 0,45 0,82 2,27 3,09 0,59 1,86 2,45 - - - 
3  0,75 0,75 0,81 3,03 3,84 0,80 0,60 1,40 - - - 
4  0,29 0,29 0,94 1,74 2,68 0,65 2,37 3,02 - - - 
5  0,71 0,71 0,79 2,01 2,80 0,71 1,77 2,48 - - - 
6  0,93 0,93 0,95 2,75 3,70 0,87 0,49 1,36 - - - 
7  0,52 0,52 1,64 1,25 2,89 0,71 1,87 2,58 - - - 
8  0,50 0,50 1,48 1,28 2,76 0,95 1,78 2,73 - - - 

Média 0,70±± 0,36 3,29±± 0,67 2,00±± 1,01 - 
P1=Passada 1; P2=Passada 2; P3=Passada 3 e P4=Passada 4. 
 

 

 

TABELA 27 – Comprimento das passadas da categoria adulto para V2 
 P1 P2 P3 P4 

Atleta FB1 FAD1 ∑∑  FB2 FAD2 ∑∑  FB3 FAD3 ∑∑  FB4 FAD4 ∑∑  
1 0,65 0,16 0,81 1,45 3,73 5,18 - - - - - - 
2 0,29 0,13 0,42 1,75 0,20 1,95 1,78 1,57 3,35 0,27 - 0,27 
3 0,33 0,24 0,57 1,12 0,83 1,95 1,55 1,92 3,47 - - - 
4 0,24 0,25 0,49 1,67 0,36 2,03 2,09 1,38 3,47 - - - 
5 0,34 0,17 0,51 1,44 0,67 2,11 2,02 1,35 3,37 - - - 
6 0,21 0,43 0,64 1,40 1,29 2,69 0,61 0,40 1,01 1,65 - 1,65 
7 0,45 0,25 0,70 1,04 0,94 1,98 1,09 2,22 3,31 - - - 
8 0,95 1,32 2,27 0,99 1,41 2,40 1,32 - 1,32 - - - 

Média 0,80±± 0,61 2,54±± 1,95 2,41±± 1,41 0,24±± 0,58 
P1=Passada 1; P2=Passada 2; P3=Passada 3 e P4=Passada 4. 
 

 

TABELA 28 – Comprimento das passadas da categoria adulto para V3 
 P1 P2 P3 P4 

Atleta FB1 FAD1 ∑∑  FB2 FAD2 ∑∑  FB3 FAD3 ∑∑  FB4 FAD4 ∑∑  
1 0,63 0,09 0,72 1,48 0,75 2,23 1,78 1,26 3,04 - - - 
2 0,58 0,11 0,69 1,85 0,12 1,97 1,58 1,75 3,33 - - - 
3 0,64 0,06 0,70 1,56 0,57 2,13 1,86 1,30 3,16 - - - 
4 0,52 0,06 0,58 1,59 0,19 1,78 1,25 2,38 3,63 - - - 
5 0,31 0,04 0,35 1,67 0,37 2,04 1,98 1,62 3,60 - - - 
6 0,49 0,06 0,55 1,69 0,49 2,18 1,74 1,52 3,26 - - - 
7 1,25 0,45 1,70 1,53 0,72 2,25 1,67 0,37 2,04 - - - 
8 1,41 0,48 1,89 1,59 0,90 2,49 1,61 - 1,61 - - - 

Média 0,90±± 0,57 2,13±± 0,21 2,96±± 0,74 - 
P1=Passada 1; P2=Passada 2; P3=Passada 3 e P4=Passada 4. 
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TABELA 29 – Ângulo absoluto do tronco da categoria mirim em V1. 

Atleta X0 X2 X4 X6 
1 59,7 62,8 68,5 70,7 
2 58,8 53,7 60,4 80,8 
3 41,4 45,0 54,2 66,8 
4 58,8 41,1 54,6 70,3 
5 54,8 61,7 68,7 75,6 
6 51,1 64,0 65,3 70,3 
7 57,4 52,9 64,7 64,7 
8 49,4 49,6 52,8 65,3 

Média 53,9±± 6,3 53,8±± 8,5 61,1±± 6,6 70,6±± 5,4 
 

 
 
 
TABELA 30 – Ângulo absoluto do tronco da categoria mirim em V2. 

Atleta X0 X2 X4 X6 
1 48,9 47,1 35,9 60,3 
2 55,9 50,9 40,4 50,7 
3 50,0 52,4 52,9 57,4 
4 59,0 31,5 16,9 39,4 
5 38,5 33,7 27,2 20,7 
6 48,0 40,5 40,7 36,0 
7 60,3 56,7 48,9 50,9 
8 48,9 47,1 35,9 60,3 

Média 50,6±± 7,5 44,7±± 9,0 38,9±± 12,1 47,9±± 15,1 
 

 

 

TABELA 31 – Ângulo absoluto do tronco da categoria mirim em V3. 
Atleta X0 X2 X4 X6 

1 46,9 49,2 51,1 56,3 
2 56,3 48,4 44,0 53,4 
3 41,2 48,7 47,9 55,9 
4 57,5 50,9 35,4 45,0 
5 42,4 34,9 46,6 26,6 
6 45,0 44,0 40,9 47,0 
7 57,5 53,7 53,7 47,4 
8 42,9 42,5 43,9 59,3 

Média 48,7±± 7,2 46,5±± 5,9 45,4±± 5,8 48,9±± 10,4 
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TABELA 32 – Ângulo absoluto do tronco da categoria infanto-juvenil em V1. 

Atleta X0 X2 X4 X6 
1 28,1 26,6 32,0 45,0 
2 48,4 39,6 48,6 60,7 
3 73,1 56,6 63,4 75,7 
4 61,7 50,6 64,5 68,6 
5 59,5 58,0 66,6 75,0 
6 48,6 56,7 67,0 78,1 
7 37,4 39,5 59,5 64,5 
8 44,1 53,9 64,0 78,4 

Média 50,1±± 14,3 47,7±± 11,3 58,2±± 12,1 68,3±± 11,4 
 

 
 
 
 
TABELA 33 – Ângulo absoluto do tronco da categoria infanto-juvenil em V2. 

Atleta X0 X2 X4 X6 
1 35,5 25,5 24,2 34,8 
2 37,6 42,2 47,8 52,3 
3 42,6 47,3 44,1 69,4 
4 46,6 30,7 45,9 57,5 
5 47,1 45,0 59,3 73,7 
6 46,0 37,6 50,2 64,1 
7 37,4 32,9 42,8 44,0 
8 36,6 36,1 45,9 66,8 

Média 41,2±± 4,9 37,2±± 7,4 45,0±± 9,8 57,8±± 13,4 
 

 
 
 
TABELA 34 – Ângulo absoluto do tronco da categoria infanto-juvenil em V3. 

Atleta X0 X2 X4 X6 
1 36,6 31,2 23,6 23,4 
2 42,3 38,1 48,6 44,0 
3 39,5 31,6 30,7 40,1 
4 39,0 38,3 47,0 53,6 
5 48,1 46,1 53,1 70,3 
6 45,0 42,3 57,2 54,5 
7 43,1 36,0 43,9 41,2 
8 42,3 33,7 47,0 59,3 

Média 42,0±± 3,6 37,2±± 5,2 43,9±± 11,3 48,3±± 14,3 
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TABELA 35 – Ângulo absoluto do tronco da categoria adulto em V1. 

Atleta X0 X2 X4 X6 
1 34,3 35,5 47,9 53,6 
2 54,2 67,5 72,4 76,3 
3 50,2 53,8 65,1 74,5 
4 52,7 54,6 62,2 83,7 
5 57,9 50,0 69,7 76,2 
6 46,7 41,6 60,3 79,5 
7 55,6 56,3 67,0 58,1 
8 40,2 46,0 53,4 56,3 

Média 49,0±± 8,1 50,7±± 9,8 62,2±± 8,3 69,8±± 11,8 
 

 
 
 
TABELA 36 – Ângulo absoluto do tronco da categoria adulto em V2. 

Atleta X0 X2 X4 X6 
1 45,9 41,5 21,8 45,9 
2 46,9 44,0 54,2 58,8 
3 46,7 51,5 53,7 60,7 
4 41,5 41,4 48,6 61,9 
5 49,3 39,8 47,5 62,9 
6 42,4 34,8 45,0 58,1 
7 53,1 50,7 57,4 62,3 
8 31,9 35,4 38,2 48,1 

Média 44,7±± 6,3 42,4±± 6,2 45,8±± 11,4 57,4±± 6,6 
 

 
 
 
TABELA 37 – Ângulo absoluto do tronco da categoria adulto em V3. 

Atleta X0 X2 X4 X6 
1 50,8 48,7 36,3 41,1 
2 43,2 45,0 39,3 44,1 
3 48,8 50,9 48,7 57,3 
4 45,8 46,8 48,4 48,6 
5 52,4 41,6 35,4 49,1 
6 38,1 29,4 28,4 53,7 
7 56,3 63,4 58,4 55,9 
8 34,3 28,3 35,2 38,7 

Média 46,2±± 7,4 44,3±± 11,5 41,3±± 9,7 48,6±± 6,9 
 

 
 
 
 
 


